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Abstract

The research study discussed in this doctoral dissertation illuminates the  interpretative repertoires
used by teachers when describing collaborative team  work. The focus of the study has been guided
by an interest to investigate the  ways in which teachers interpret and conceptualise their team work
experiences.  The topicality of the study is related to current conflicts found between the  importance
of professional collaboration in todays schools and the challenges of  productive teacher
collaboration. The theoretical framework of this study  approaches teacher team work from three
dimensions, namely from the viewpoint of  current changes in educational policy, the working culture
of teachers, and from  the viewpoint of productive teacher collaboration. In this research study,
teacher team work is defined as a process during which teachers work together as  a team in order to
plan, carry out and reflect on their classroom  practise.

The methodological basis of this research study is based on the social  constructionist theory of
discourse. This approach has been applied in order to  identify what kind of discursive repertoires
teachers use when describing  collaboration in their team. Repertoires are seen as culturally and
socially  constructed discourses that specify the possibilities of relevant interpretation  in a particular
social organisation. The interpretation of repertoires involves  the investigation of functions, contexts
and dynamics of teachers verbal  language. The main goal of the analysis is to clarify and model the
complexities  of teacher collaboration.

Five interpretative repertoires defining teacher team work were identified  in the empirical data of
this study. These are defined as collegial, practical,  group, organisational and hurry repertoires.
These repertoires describe the main  contents of teachers collaboration of which construction appears
to be based on  the dynamics between and within them. A joint feature across the repertoires  seems
to be in an orientation towards an interpretative conflict between  restricting and progressive reasons.
The different repertoires and their dynamics  form an interpretative model of teacher team work
through which the teachers  interpretations on team work can be evaluated.

The challenges of teacher collaboration appear to arise from a  disintegration of teacher goals and
incentives during team work. Critical  incidents of teacher team work seem to be found in
collaborative problem solving  situations during which cultural assumptions and the meaning of
reform efforts  are often evaluated. Discrepancies between the teachers interpretative  repertoires lead
easily to narrow and restricted solutions that can be in  conflict with the reform efforts linked to
teacher team work. Furthermore, the  discrepancies in repertoires appear to strengthen group
dynamics that orient  towards restricted teacher collaboration. The conflicts in repertoires appear to
increase the need to emphasise alikeness, unity and stability among teachers,  despite the fact that the
potential of team work is usually found in distributed  expertise, the construction of global views and
in creative learning.

This research study suggests that teacher team work is best supported by  activating teachers to
create joint conditions and possibilities for  collaboration. On the basis of this study, positive results
in teacher team work  are related to teachers active role in solving emerging conflicts and to the
adjustment of strong oppositions in teachers targets for collaboration. The lack  of community
structures in teachers profession and the tendency towards  contradiction appear to support dynamics
that effectively restrict teacher  collaboration. The theoretical model build in this research study on
teachers  interpretative repertoires of team work serves a good starting point to develop  and support
teacher collaboration efforts in future studies.

Keywords: teacher collaboration, team work, discursive analysis
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Tiivistelmä

Tutkimukseni pyrkii opettajan yhteistyötä rakentavien tulkinnallisten repertuaarien määrittämiseen.
Yhteistyötä tutkitaan opettajien tiimityöstä tekemien tulkintojen avulla. Tutkimuksessa haetaan vas-
tauksia ajankohtaiseen ongelmaan: yhteistyötarpeiden lisääntymisen ohella monet tutkimustulokset
viestivät opettajien yhteistyön kehittämisongelmista. Tutkimuksen teoriaosassa rakennetaan tutki-
muksen tulkinnalliset kontekstit, joiden kautta paikannetaan ajankohtaisiin muutoksiin, opettaja-
kulttuurin piirteisiin ja yhteistyön kehittämiseen liittyviä yhteistyöhaasteita. Näiden pohjalta on laa-
dittu tiimityömalli, jonka mukaisesti opettajat yhdessä suunnittelivat, toteuttivat ja arvioivat opetus-
taan. 

Tutkimuksen metodologinen viitekehys rakentuu sosiaalikonstruktionistisen diskurssianalyysin
periaatteille, joiden mukaisesti tutkimuksessa pyritään kielenkäyttöä tutkimalla kuvaamaan yhteis-
työn rakentumista osaksi opettajan ammattikäytäntöä. Repertuaarit nähdään kielen avulla saavutet-
tavina sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuvina käytäntöinä, joiden kautta opettajat määrittävät
yhteistyönsä ehtoja ja mahdollisuuksia. Repertuaarien paikantaminen on tiimityötä kuvaavan kie-
lenkäytön funktioiden, kontekstin ja dynamiikan tulkintaa. Repertuaareja analysoimalla pyritään
muodostamaan yhteistyön rakentumista kuvaava malli, jolla yhteistyön ristiriitaista ja kompleksista
luonnetta voitaisiin selittää. Tutkimusaineiston pääosa koostuu 16 opettajan avoimista teemahaastet-
teluista, joista tutkimuksen repertuaarit on muodostettu.

Tutkimuksessa löydettiin viisi tulkinnallista repertuaaria: kumppanuus-, käytännöllisyys-,
ryhmä-, työyhteisö- ja kiirerepertuaarit. Löydetyt repertuaarit kuvaavat opettajan tiimityön keskeisiä
sisältöalueita, joiden rakentumista ohjaa oma sisäinen dynamiikkansa. Samalla repertuaarilla voi-
daan perustella sekä yhteistyön rajoittamista että edistämistä, mikä on yhteinen ominaisuus kaikille
tutkimuksessa löydetyille repertuaareille. Eri repertuaarit ja niitä kuvaava dynamiikka muodostavat
tiimityön tulkinnallisen mallin, jonka perusteella opettajien tiimityötulkintoja ja merkityksiä voi-
daan arvioida.

Yhteistyöhön liittyvät ristiriitaisuudet nousevat siitä, että opettajien yhteistyöpyrkimykset hajoa-
vat tulkinnallisten repertuaarien myötä monelle tulkinnalliselle tasolle, jolloin opettajan on vaikea
pitää yllä eheää kuvaa yhteistyöpyrkimyksistään. Etenkin tiimin ongelmanratkaisutilanteet ovat
yhteistyön muuttumisen kriittisiä vaiheita, joissa vallitsevien kulttuuristen oletusten ja uudistuspyr-
kimysten merkitystä arvioidaan. Repertuaarien väliset ristiriitaisuudet johtavat opettajat helposti
kapeisiin ja vaihtoehdottomiin ratkaisuihin, jotka ovat ristiriidassa tiimityön uudistumispyrkimys-
ten kanssa ja vahvistavat yhteistyön rajoittamiseen tähtäävän dynamiikan merkitystä opettajille.
Yhteistyön ristiriitaiset tulkinnat lisäävät tarvetta korostaa opettajien keskinäistä samankaltaisuutta
ja ammatillisten muutosten vähäisyyttä, vaikka tiimityössä pyrittäisiinkin erilaisuuden hyödyntämi-
seen, laaja-alaisuuteen ja uudistavaan oppimiseen tähtäävien tavoitteiden korostamiseen.

Opettajien yhteistyötä edistetään parhaiten aktivoimalla opettajia yhteisten edellytysten ja mah-
dollisuuksien luomiseen. Tutkimuksen perusteella yhteistyötä edistävälle dynamiikalle on luonteen-
omaista opettajien aktiivisuus yhteistyön ongelmien ratkaisemisessa ja yhteistyötä rajoittavan vas-
takkainasettelun vähäisyys. Opettajan työn yhteisöllisten rakenteiden puute pitää tehokkaasti yllä
yhteistyötä rajoittavaa dynamiikkaa. Tutkimuksessa rakennettu yhteistyön tulkintamalli tarjoaa
yhden perustellun näkökulman vallitsevien yhteistyöesteiden tunnistamiseen ja niiden poistamiseen
tulevaisuudessa.

Asiasanat: yhteistyö, diskurssianalyysi, tiimityö
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Alkusanat

Tutkiminen on usein yksinäistä puurtamista, mutta monien muidenkin ihmisten merkitys
on tutkimukselle tärkeä. Näin väitöskirjan alussa haluan osoittaa kiitollisuutta väitöskirja-
työni kannalta keskeisille henkilöille.

Väitöskirjani juuret ulottuvat opettajan urani alkuvaiheeseen ja työskentelyyni Heru-
kan koulussa. Olen kiitollinen kaikille kollegoilleni, jotka ovat olleet mukana opetussuun-
nitelman uudistamistyössä ja niissä lukuisissa opetuksen ja koulun kehittämistä koske-
vissa keskusteluissa, joita kävimme 90-luvun alkupuolella. Erityisesti haluan kiittää reh-
tori Matti Immosta hänen pitkäaikaisesta tuestaan tutkimustyössäni. Hänen uudistusmieli-
nen asenteensa koulun kehittämiseen on innostanut minua tutkimaan opettajuutta. Lisäksi
Kaarlo Paloniemi ja Rauno Karjalainen ovat olleet tärkeitä keskustelukumppaneita läpi
koko tutkimusprosessin. Herukan koulun opettajat ovat osoittaneet minulle, miten tär-
keää opettajuuden kehittymiselle on työyhteisössä vallitseva kulttuuri ja kollegiaalinen
ilmapiiri.

Tohtori Juha Siitoselle olen kiitoksen velkaa siitä, että ylipäätään olen lähtenyt tutki-
muksen pitkälle ja haasteelliselle uralle. Hänen myötävaikutuksellaan hakeuduin Haave-
projektiin, jossa osallistuin paljon aikaansa edellä olevaan opettajankoulutuskokeiluun.
Monet teemat toimintatutkimuksesta reflektioon olivat jo 90-luvun alussa keskeisesti
esillä projektin tavoitteissa ja käytännöissä. Professori Esko Kalajoen johtama koulutus-
tiimi rohkaisi minua pohtimaan opettajan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen liitty-
viä kysymyksiä. Juha Siitosen kanssa käymäni lukuisat keskustelut ja mahdollisuus osal-
listua hänen aloitteestaan käynnistyneeseen opettajankoulutuksen kenttäharjoittelun kehit-
tämistyöhön ovat olleet tutkimusuralleni merkityksellisiä .

Väitöskirja tarvitsee myös tiedeyhteisön tukea ja ohjausta. Professori Leena Syrjälälle
olen kiitollinen kaikesta tuesta, jonka myötä minulla on ollut mahdollisuus olla mukana
arvioinnin kehittämistyössä, osallistua tutkijankoulutukseen ja moniin tutkimukseni kan-
nalta tärkeisiin asiantuntijatehtäviin. Professori Syrjälällä on ainutlaatuinen kyky luoda
tutkimuksesta elämämakuinen ja inhimillinen kokemus. Kiitän myös tohtori Anneli Lau-
rialaa monista arvokkaista neuvoista ja ohjeista työni varrella.

Kuulun siihen onnekkaaseen joukkoon, joka on saanut opiskella tutkijankoulussa.
Koulutuksen myötä monet aikaisemmin myyttisiltä tuntuneet kotimaiset ja ulkomaiset
asiantuntijat ovat tulleet tutuiksi. Vieläkin merkittävämpää on ollut mahdollisuus keskus-



tella tutkimuskysymyksistä toisten tutkijankoulutettavien kanssa. Erityisesti mieleeni on
jäänyt yhteistyö tohtori Hannu Heikkisen kanssa. Olen tutkijankoulun kautta löytänyt
myös vaimoni Anna-Kaarinan, jonka tuki on ollut ratkaisevaa tutkimuksen valmistumi-
selle.

Työni toiseen ohjaajaan akatemiatutkija Kristiina Kumpulaiseen olen tutustunut yhtei-
sen työtyytyväisyystutkimuksemme aikana, jolloin myös idea tiimityön tutkimisesta sai
alkunsa. Hänen ennakkoluuloton ja rohkaiseva asenteensa tutkimustani kohtaan on ollut
merkittävä erityisesti vaikeina hetkinä. Kristiina Kumpulaisen kautta olen tutustunut pro-
fessori Shlomo Sharaniin, jolla oli tärkeä rooli väitöskirjatutkimukseni käynnistämisessä
ja myös sen ohjaamisessa.

Tutkimukseeni on osallistunut myös monia opettajia, joita ilman tämä väitöskirja ei
olisi ollut mahdollinen. Kiitän tutkimukseen osallistuneita kouluja, rehtoreita ja opettajia
ennakkoluulottomasta ja kehittämismyönteisestä yhteistyöstä. Väitöskirjani taloudellisia
tukijoita ovat olleet Suomen Kulttuurirahasto, Oulun Yliopisto ja rehtori Lauri Lajunen.
Erityiskiitoksen ansaitsee laatupäällikkö Tommi Pyykönen, jonka projekteissa olen voinut
kehittää omaa ammattitaitoani ja asiantuntemusta koulujen kehittämistyöstä.

Työni tarkastuksessa saamastani ansiokkaasta palautteesta olen kiitollinen professori
Jouko Karille ja professori Jouni Välijärvelle. Pidän heidän laajaa asiantuntemustaan
työni arvioinnissa tärkeänä. Saamani palautteen perusteella olen saanut vahvistusta sille
näkemykselle, että opettajien yhteistyöhön liittyvä tutkimustyö on ajankohtainen ja myös
merkittävä tulevaisuuden tutkimushaaste. Outi Mäntyniemi, Salla Räisänen ja yliopettaja
Kyllikki Alajärvi ovat auttaneet tutkimukseni kieliasun korjaamisessa. Lehtori Markku
Salakalle suurkiitos metodologisesta ohjauksesta ja kannustuksesta.

Saamani tuki ja kannustus Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun taholta on mah-
dollistanut työni viimeistelemisen. Erityisesti dosentti Pirkko Remes ja yliopettaja Säde-
Pirkko Nissilä ovat monin tavoin olleet avuksi työni loppuunsaattamisessa. Olen myös
paljon velkaa omalle perheelleni, joka on tarjonnut minulle parhaan mahdollisen tuen
haastavassa työssäni. Vaimoni ja lasteni kautta olen saanut tehdä työtäni lämpimässä ja
rakastavassa ilmapiirissä.

Oulussa, toukokuu 2001 Arto Willman
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1 Johdanto

Kiinnostukseni yhteistyön tutkimiseen sai alkunsa kokemuksistani luokanopettajana. Eri-
tyisesti aktiivinen osallistuminen opetussuunnitelmien uudistamistyöhön 1990-luvun
alkupuolella herätti minut pohtimaan yhteistyön merkitystä ja sen moniulotteisuutta.
Havaitsin monia koulu- ja opettajakulttuurissa vallitsevia piirteitä, jotka tekevät yhteis-
työn kehittämisestä varsin haasteellisen ja vaikean tehtävän. Samanaikaisesti monet
myönteiset yhteistyökokemukset kuitenkin vahvistivat käsityksiäni siitä, että yhteinen toi-
mintakulttuuri on tarpeellinen ja sillä on merkityksensä opetussuunnitelmatyössä. Ristirii-
ta yhteistyön toteuttamisvaikeuksien ja toisaalta yhteistyön tärkeyden välillä on tullut yhä
voimakkaampana esille myöhemmissä työtehtävissäni opettajien kouluttajana sekä arvi-
oinnin kehittäjänä, ja se on myös johtanut tämän tutkimuksen toteutumiseen.

Tarkastelen edellä kuvattua ristiriitaisuutta tutkimukseni alkupuolella kolmesta eri teo-
reettisesta lähtökohdasta käsin: opettajan ammatillisten muutoshaasteiden, yhteistyökult-
tuurin ja yhteistyön (tiimityön) kehittämisen näkökulmista. Ammatillisesta näkökulmasta
opettajuus on monien eri muutos- ja yhteistyöhaasteiden kohteena. Oppimiseen, opetus-
suunnitelmaan, opettajan työnkuvaan ja kouluorganisaatioon liittyvät muutokset ovat
haastaneet perinteisen yksilökeskeisen opettajuuskäsityksen. Luokkahuonekeskeisyyden
sijaan opettajilta odotetaan nykyisin yhä parempia yhteistyövalmiuksia sekä yhteisten toi-
minta- ja päätöksentekomallien hallintaa (Kohonen & Leppilampi 1994, 32). Pyrin osoit-
tamaan, ettei yhteistyön ajankohtaisuus ole mikään sattuma, vaan seurausta monien eri
uudistusten opettajille asettamista yhteistyöodotuksista.

Kulttuurisesta näkökulmasta opettajien yhteistyöhaasteiksi nousevat eristäytymistä ja
individualismia suosiva toimintakulttuuri sekä taipumus arvostaa teknistä, ideoihin ja
uusiin virikkeisiin painottuvaa yhteistyötä. Opettajan tulisi tänä päivänä kuitenkin hallita
monentyyppisiä yhteistyösuhteita, joissa kyetään myös kyseenalaistamaan ja pohtimaan
yhteistyön taustalla vaikuttavia arvoja ja uskomuksia. Yhteistyökulttuurin tarkastelussa
nousee keskeisesti esille tarve nähdä yhteistyöhön liittyvät muutokset laajemmassa ja
yhteisöllisemmässä kontekstissa. Yhteistyön kehittyminen, jota tarkastelen tiimityön
näkökulmasta, edellyttää pyrkimystä uudistaviin, dialogisiin ja pohtiviin yhteistyökäytän-
töihin. Tarve erilaisen asiantuntemuksen hyödyntämiseen, oman työn tutkimiseen ja kol-
legiaalisen palautteen saamiseen korostuu sitä mukaa kuin opettajien mahdollisuudet
yksin hallita yhä laajenevaa ja monimutkaistuvaa työnkuvaa heikkenevät. Yhteistyön
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kehittäminen ymmärretäänkin yhä enemmän yhteisöllisenä osallistumisena ja oppimi-
sena, joka edellyttää koulussa vallitsevien kulttuuristen rajojen yhteensovittamista ja
uudistamista (vrt. Wenger 1998, Hakkarainen 2000).

Yhteistyötä koskevien tutkimusten perusteella yhteistyön ristiriitaisuus muodostuu
siitä, että opettajien on vaikeaa sovittaa yhteen vallitsevia ammatillisia ja kulttuurisia piir-
teitä meneillään olevien muutos- ja kehittämispyrkimysten kanssa. Vaikka meillä on ole-
massa paljon tutkittua tietoa yhteistyön hyödyistä ja ongelmista, kokevat opettajat kuiten-
kin voimattomuutta yhteistyön kehittämisessä (Niemi 1995, Willman & Kumpulainen
1998). Lisäksi opettajille esitetyt yhteistyövaatimukset ovat usein olleet varsin epämääräi-
siä (Kärkkäinen 1997, 154), mikä vaikeuttaa opettajien mahdollisuuksia luoda eheä kuva
yhteistyöhön liittyvistä tekijöistä. Pyrkimyksenäni on luoda kokonaisnäkemys siitä, mil-
laisten tekijöiden kautta opettajien yhteistyökäsitykset rakentuvat, sekä siitä, miten eri
tavoin opettajat sovittavat yhteen yhteistyön mahdollisesti esiin nostamia ristiriitoja.

Tutkimukseni tehtävät olen jakanut kahteen osaan. Tutkimukseni kehittämistehtävänä
olen yhdessä opettajien kanssa rakentanut tutkimusaineiston pohjana olevan tiimityömal-
lin. Tiimityöhön liittyvää kehittämistehtävää pidän tärkeänä, koska sen tekemisen myötä
olen voinut paremmin ymmärtää itse yhteistyöprosessin syntymistä, mikä on puolestaan
helpottanut aineiston tulkintaa. Tiimityön kautta olen voinut myös tukea opettajia heidän
yhteistyöpyrkimystensä kehittämisessä. Tiimityötutkimukseni avulla voidaan myös
parantaa diskurssianalyysin hyödyntämistä käytännön kehittämistoiminnassa. Lisäksi tii-
mityö on antanut tutkimukselle perustellun perspektiivin tarkastella ajankohtaisten yhteis-
työvaatimusten toteutumismahdollisuuksia ja -edellytyksiä koulun kulttuurisessa ken-
tässä. Tutkimuksen varsinainen tehtävä on tutkia, miten opettajien diskurssit rakentuvat
tiimityötä koskevien tulkintojen valossa. Diskurssianalyysin avulla pyritään yhteistyön
rakentumista kuvaavan mallin luomiseen. Malli voi toimia jatkotutkimuksissa yksittäis-
ten yhteistyöprosessien tulkinta- ja kehittämisvälineenä.

Diskurssianalyysin valintaa tutkimusmenetelmäksi voidaan pitää perusteltuna mones-
takin syystä. Ensinnäkin viime aikoina on korostunut kiinnostus siihen, mikä on kielen-
käytön merkitys kulttuurimme ja sosiaalisten käytäntöjen rakentumisessa. Toiseksi opet-
tajien yhteistyötä on tutkittu kielenkäytön näkökulmasta varsin vähän, joten voidaan olet-
taa diskurssianalyysin tarjoavan uusia näkökulmia opettajien yhteistyön ymmärtämiseksi
ja kehittämiseksi. Pyrin rakentamaan diskurssinanalyysin avulla tässä tutkimuksessa kerä-
tylle monipuoliselle tutkimusaineistolle laajemman tulkinnallisen viitekehyksen. Opetta-
jan työnkuvan muuttuessa on perusteltua tutkia työnkuvaan liittyviä ilmiöitä ja merkityk-
siä myös riittävän laaja-alaisesti. Tämä luo paremmat edellytykset tulevaisuudessa
ymmärtää ja tulkita opettajan ammatillisen kasvun ja yhteistyön välistä suhdetta.

Tutkimustehtävänä on löytää opettajien tiimityötulkintoja määrittävät repertuaarit eli
diskurssit. Tämä edellyttää yhteistyötä rakentavien viittauskontekstien tunnistamista.
Kiinnostavaa on tällöin se, mistä käsin opettajat tiimityötä kuvaavat. Toisena tehtävänä on
repertuaarin rakentumisen kuvaaminen. Tässä pyritään tunnistamaan eri variaatiot, joiden
kautta yksittäiset repertuaarit rakentuvat. Eri variaatioita ja niissä ilmeneviä funktioita tut-
kimalla repertuaarien sisältä pyritään löytämään opettajien yhteistyötä edistäviä ja estä-
viä tekijöitä. Kolmanneksi pyrkimykseni on rakentaa tulkinnasta yhteistyötä kuvaava
malli, jonka avulla voidaan etsiä vastauksia yhteistyön ristiriitaisuutta ja kehittymismah-
dollisuuksia koskeviin kysymyksiin. Neljänneksi haen vastauksia opettajien tekemän
yhteistyön ristiriitaisuuteen. Tutkimuksen analyysi on luoteeltaan deduktiivisanalyyttinen,
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ja siinä pyritään yksityiskohtien tarkkaan analyysiin kokonaisuuksista käsin. Tutkimusai-
neiston tulkinnassa pääpaino on miksi-kysymysten sijaan miten-kysymyksissä, ja niinpä
kiinnostuksen kohteena ovat opettajien kulttuurisesti määrittyvät tavat liittää arkisia
tapahtumia kokonaisuuksiksi.

Käsillä oleva tutkimus on rakentunut sarjana tapahtumia, joiden myötä ajatus yhteis-
työn tutkimisesta on vuosien saatossa kypsynyt ja tarkentunut. Tämän vuoksi tutkimuk-
seeni liittyy paljon sellaista, mikä ei itse yhteistyön tutkimisen kannalta ole välttämätöntä
(esim. työtyytyväisyystutkimus), mutta mikä käsillä olevan tutkimuksen kokonaisuuden
ymmärtämiseksi on tärkeää tuoda esille. Sekä tiimityön kehittäminen että työtyytyväi-
syystutkimus ovat lisänneet ja laajentaneet ymmärrystäni yhteistyön merkityksestä ja
moniulotteisuudesta. Tutkimusprosessin myötä alkuperäinen ajatus yhteistyön tutkimi-
sesta on muuttunut sitä mukaa kuin oma ymmärrys ja käsitys yhteistyöstä on kehittynyt.
Yhteistyön ristiriitainen kenttä rakentuu ja muodostuu yksittäisiä tilanteita laajemmassa
viitekehyksessä, minkä ymmärtäminen voisi auttaa opettajia ja koko koulutusjärjestel-
mää luomaan yhteisvastuullisempaa koulutuspolitiikkaa opettajien yhteistyöpyrkimysten
tueksi.

Tutkimuksellani voidaan katsoa olevan merkitystä opettajan työssä tapahtuvien muu-
tosten ja opettajan ammatillisten kehittymismahdollisuuksien kuvaajana. Muutosten mer-
kitystä arvioitaessa on opettajan näkökulma keskeinen tutkimuksen kohde. Tämä tutki-
mus on ajankohtainen puheenvuoro opettajan professionaalisuudesta käytävään keskuste-
luun, jossa keskeisiksi haasteiksi ovat nousseet verkostoitumiseen, oppivaan yhteisöön
(learning community) ja opettajan laajentuvaan työnkuvaan liittyvät tavoitteet (ks. Har-
greaves 1997, Day 1999, Kiviniemi 2000). Tämäntyyppisiin tavoitteisiin sisältyy käsityk-
seni mukaan vaatimus koulun yhteisöllisen rakentumisen tarkastelemisesta, joka ilmenee
sekä opettajan työnkuvassa tapahtuvina muutoksina että yhteisöllisten oppimis- ja kehit-
tymistarpeiden toteutumisena.



2 Opettajien yhteistyötä korostavia ajankohtaisia 
muutoshaasteita

Yhteistyön ajankohtaisuutta ja merkitystä voidaan lähestyä osana koulutuksen alueella
tapahtuvia muutoksia. Tiedon määrän kasvu ja monimutkaistuminen, teknologian kehitty-
minen, sosiaaliset muutokset yhteiskunnassamme, monikulttuurisuus ja koulutusta koske-
van päätöksenteon hajauttaminen ovat asettaneet koulut, opettajat ja oppilaat uusien haas-
teiden eteen (Dubin 1990, Hargreaves 1994, Ruohotie 1996, Rantanen 1997). Koulujen ei
enää odoteta tarjoavan pelkästään koulutusta ja kasvatusta, vaan myös korkeatasoista
oppimista ja osaamista (Darling-Hammond 1996, 5). Käsitys opettajan ammatista on
muuttumassa: opettaja muuttuu byrokraattisesta teknikosta autonomiseksi ja eettisen vas-
tuunsa tiedostavaksi ammattilaiseksi (Hargreaves 1994b, Niemi 1995). Opettajilta edelly-
tetäänkin uudenlaista ammatillista kulttuuria ja asiantuntemusta, jotta he kykenisivät hal-
litsemaan yhä kiihtyvän muutosvauhdin mukanaan tuomia haasteita.

Kun tulevaisuuden ennustaminen tulee yhä vaikeammaksi ja kohtalaisenkin ennustet-
tavuuden aikajännite lyhentyy, opettajan työn haasteena on entistä joustavampi ja dynaa-
misempi reagoiminen toimintaympäristön muutoksiin ja erityisesti muutoksesta tuleviin
heikkoihin signaaleihin (Sahlberg 1996, 62). Kehitys johtaa kasvatustoiminnan peruskäsi-
tysten uudelleenarvioimiseen, ja siinä korostuvat moniarvoisuus, yksilöllisyys, valinnan-
vapaus ja erityisosaaminen. Tämän vuoksi yhteistyö- ja kommunikaatiovalmiuksien mer-
kitys korostuu, sitä mukaa kuin valinnanmahdollisuuksien määrä kasvaa sekä päätösval-
lan hajauttaminen ja verkostoituminen etenevät.

Edellä kuvattuja muutosilmiöitä yhdistää opettajien yhteistyötarpeen korostuminen. Se
voidaan alla olevan kuvion mukaisesti nähdä muutosten solmukohtana, jonka kautta eri
muutosvaatimukset realisoituvat.
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Kuvio 1. Opettajien yhteistyön korostumiseen liittyvät muutokset.

Tarkastelen seuraavassa näitä eri muutoskulkuja sen mukaan, korostavatko ne yhteis-
työn muotoa (miten ja kenen kanssa yhteistyötä tehdään) vai sisältöä (mitkä asiat edellyt-
tävät opettajien yhteistoiminnan lisääntymistä). Ymmärtääksemme muutoksen lähtökoh-
tia ja haasteellisuutta pyrin aluksi valaisemaan opettajan työn piirteitä tutkimusten näkö-
kulmasta.

2.1 Opettajan työn ajankohtaiset haasteet

2.1.1 Opettajan työ yhteistyön näkökulmasta

Opettajalle luokka on perinteisesti ollut paikka, jonka päätösvallan yhteisvastuullinen
jakaminen on koettu hankalaksi (Huberman 1993, 14�22). Nias väittää tutkimuksensa
perusteella, että luokanopettajalle on tärkeää kokea hallitsevansa luokkahuonetilanteet,
jolloin opettaja voi tuntea olevansa oma itsensä ja kokea sen myötä sopivansa luokan-
opettajan työhön (Nias 1988, 205�212). Opettajan työ on sisäisesti ristiriitainen ammat-
ti. Opettajan täytyy pitää huolta kokonaisuudesta, samalla kun hän työstää osia siitä. Ne
opettajat, jotka samaistuvat vahvasti luokanopettajiksi, ovat oppineet elämään näiden jän-
nitteiden ja paradoksien kanssa.

Lieberman ja Miller (1990) kuvaavat em. opetustyön perusjännitettä kaksijakoisuu-
tena, jossa opettajan on kyettävä kohtaamaan oppilaansa sekä ihmisinä että kouluinstituu-
tion ja opettajaprofession näkökulmasta. Tästä seuraa, että opettajat kokevat yhtä aikaa,
että oppilaat ovat heidän työnsä palkitseva ja paras puoli ja että heidän työnsä toisaalta on
pakkotahtista ja rutiininomaista pakertamista ylimielisten, röyhkeiden ja ongelmallisten
oppilaiden kanssa (Salo & Kinnunen 1993, 24�27). Opettaja taiteilee samanaikaisesti
työnsä ylläpitävien ulottuvuuksien (kuri, järjestys, sosialisaatio) ja toisaalta uutta luovien
ulottuvuuksien (yksilöllisyys, persoonallisuus, ongelmanratkaisun edesauttaminen)
kanssa (Kuittinen & Salo 1999, 84). Opettajan työn sisäinen ristiriitaisuus vaikeuttaa
opettajan ja organisaation välisen suhteen kehittymistä.

Opettajien
yhteistyötarpeen

korostuminen

Koulu-
organisaation

muutos

Yhteiskunnallinen
muutos

Opettajien työn
 sisällöllinen
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OPS-
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Työn laadukkuutta arvioidessaan tutkijat ovat korostaneet työstä saatavan palautteen,
kykyjen monipuolisen hyödyntämisen ja työn sosiaalisten suhteiden tärkeyttä (Silvennoi-
nen 1998, 74�75). Tutkimusten mukaan opettajat kokevat kuitenkin hallitsevansa huo-
nosti koulussa ilmeneviä vuorovaikutustilanteita (Yrjönsuuri 1990, Niemi 1995). Opetta-
jat ovat tottuneet olemaan yksin vastuussa omasta luokastaan tai oppiaineistaan, ja yhteis-
työ on heille uusi ja vieras asia. Yhteistyön kehittäminen koetaan usein opettajan työn
autonomiaa, riippumattomuutta ja koulun ihmissuhteiden tasapainoa vaarantavana teki-
jänä. Lisäksi tutkimuksissa on todettu, että luokanopettajilla on suuria vaikeuksia eritellä
analyyttisesti yhteenkuuluvuuden tunteeseen liittyviä kokemuksiaan. Opettajilla on myös
vaikeuksia käsitteellistää ja kuvata työnsä hyviä puolia sekä kertoa, mitä he tarkoittavat
hyvällä vuorovaikutuksella. (Nias 1988, 198�202.)

Opettajien yhteisen toiminta- ja keskustelukulttuurin puuttuminen rajoittaa opettajien
mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää luokassaan uusia opetus- ja oppimismenetelmiä.
Ammatilliseen kehittymiseen tarvittavaa tukea ja palautetta on vaikea saada, ja toisaalta
omaan työhön ja sen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä ei ole mahdollista riittävässä
määrin jakaa ja reflektoida yhdessä kollegoiden kanssa. Monet tutkijat pitävät kuitenkin
yhdessä tapahtuvaa reflektointia ja tutkivaa työotetta tärkeinä ammatillisen kehittymisen
piirteinä (Ojanen 1993; Niemi & Kohonen 1995, Zeichner 1993). Koulun rakenteelliset
tekijät (esim. työaika ja fyysinen ympäristö) eivät useinkaan tue opettajien keskinäistä
yhteistyötä (Shachrar & Sharan 1995). Kehittymisvaatimusten kasvaessa tästä ammatilli-
sesta yksinäisyydestä on muodostunut yhä suurempi ongelma. Yhteisten ammatillisten
kokemusten puuttuessa juututaan helposti olemassa oleviin rutiineihin.

Opettajuus sisältää myös paljon myyttisiä piirteitä, jotka vahvistavat opetustyön luok-
kahuonekeskeisyyttä ja opettajien ammatillista eristyneisyyttä. Opettajuutta luonnehtivat
tutkimusten mukaan pyrkimys kaiken tietämiseen ja oikeassa olemiseen, käsitys siitä, että
opettajaksi synnytään, sekä pyrkimys nähdä opettajuus yksityisasiana, jota kukaan ei saa
arvostella (Britzma 1986, Karjalainen 1991, Lauriala 1997). Nämä myytit ovat läheisesti
kytkeytyneet opettajakulttuuriin, ja ne vaikuttavat siihen, millainen kuva meillä on
hyvästä opettajasta ja ammatillisista arvostuksista.

Opettajien vuorovaikutusta verhoaa nk. sanomisen myytti (Karjalainen 1991), jolla tar-
koitetaan opettajien tapaa esittää asiat ikään kuin totuuksina tai luonnonlakeina, joita ei
kyseenalaisteta. Tilanteissa, joissa opettajan minuus joutuu puolustuskannalle, opettajilla
on pyrkimys viestiä muutoksista epäselvästi, ohittaa tai peittää asioiden merkityksiä tai
projisoida ahdistusta aiheuttavat tekijät johonkin ulkopuoliseen (Kuittinen & Salo 1999).
Tämän vuoksi opettajia on kuvattu individualismin, konservatiivisuuden sekä tässä ja nyt
-orientoituneeksi ammattikunnaksi (Lortie 1975). Vaikka em. piirteitä on pyritty selittä-
mään myönteisimmillä käsitteillä kuten itsenäisyys (opettajan autonomia ja asiantunti-
juus), vastustuskyky (perustehtävään keskittyminen) ja realismi (opettajat toimivat spon-
taanisti ja luovasti ongelmatilanteissa) (ks. Kuittinen & Salo 1999, 87), ei tämä kuiten-
kaan ole poistanut eristyneisyyden mukanaan tuomia ongelmia opettajan ammatillisessa
kehittymisessä.

Opettajat arvostavat työyhteisönsä sosiaalisia suhteita ja ilmapiiriä. Opettajien ja kou-
lunjohtajien mielestä on tärkeää säilyttää opettajien keskinäinen harmonia, ja näin välte-
tään puhumasta asioista, jotka saattaisivat nostaa esiin erimielisyyttä ja ristiriitaisuuksia
(Isosomppi 1996, 154). Nuori opettaja joutuu helposti yhdenmukaistavan paineen alai-
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seksi, ja uudet opettajat sosiaalistuvat nopeasti koulun kulttuurisiin vaatimuksiin (Niemi
1995, 21). Työyhteisöön sosiaalistuminen on ennen muuta työn hallinnan osoittamista, ja
niinpä omien ammatillisten ongelmien esiin tuomista pyritään välttämään.

2.1.2 Opettajan työn uudet haasteet

Tarkasteltaessa 90-luvulla koulussa tapahtuneita muutoksia voidaan niiden katsoa koros-
tavan seuraavia osa-alueita koulun toiminnassa: a) opettaminen ja oppiminen, b) yhteis-
työ, c) konteksti, d) jatkuva itsensä kehittäminen, e) muutosprosessi ja f) moraaliset ja
eettiset päämäärät (vrt. Fullan 1995, 233). Nämä muutokset haastavat koulun ja opettajan
perinteisesti vahvan aseman tiedon auktoriteetteina. Moderni opettaja on asiantuntija, jol-
la on arvovalta lausua varma totuus. Tämä on modernin itsevarmaa järjenmukaisuutta,
jonka kasvatustieteilijät laajalti hyväksyivät 1980-luvun alkuvuosiin asti (Jarvis 1993).
Vaihtoehtoisten ratkaisumallien lisääntyessä vanha paradigma, jossa asiantunteva tieto
sijaitsee ihmisen ulkopuolella, alkaa saada rinnalleen uusia tulkinnanmahdollisuuksia.
Opettaja joutuukin yhä useammin tilanteisiin, joissa ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkai-
sua. On osattava valita oikea ratkaisu, perustella valintansa ja myös neuvotella tehtävistä
ratkaisuista. Tieto ei enää ole niinkään sidoksissa hierarkioihin, vaan yhä enemmän oppi-
minen nähdään sosiaalisesti rakentuvina käytäntöinä (Gergen 1992). Tieto käsitetään
interrelationaaliseksi, yhteisesti luoduksi ja yhteisön kielirakenteisiin sidoksissa olevaksi
(Kvale 1992, Huotari 1998, 52).

Tiedon määrällisen kasvun vuoksi sen hallitseminen käy yhä vaikeammaksi. Opettajat
ja oppilaat eivät pyri toistamaan alati kasvavaa tietotulvaa, vaan todellisuutta ennemmin-
kin luodaan ja rakennetaan (Rauste, von Wright & von Wright 1994, 77�78). Yksilöt
pyrkivät tarkastelemaan itseään ja toisiaan erilaisten suhteiden muodostamissa verkos-
toissa, jolloin tiedon luomisesta ja hankkimisesta on tullut yhä keskeisempi taito. Tulevai-
suuden työelämässä korostuvat innovatiivisuus, joustavuus, jatkuva itsensä kehittäminen,
erityisosaamiseen perustuva asiantuntijuus ja tiimityövalmiudet (Ruohotie 1996). Nämä
asettavat oppimiselle ja sen organisoinnille uusia vaatimuksia. Koska tietoa ja ympäris-
tön vaatimuksia on vaikea hallita pysyvien ja jäykkien todellisuuskäsitysten avulla, tulee
oppimisessa kiinnittää huomiota oppilaiden oman aktiivisuuden ja luovuuden kehittämi-
seen sekä yhteistyötaitojen ja niihin liittyvien kommunikaatiovalmiuksien parantami-
seen. Kouluttamisesta ollaan siirtymässä kohti oppimisen ja osaamisen kehittämistä
(Helakorpi & al. 1996).

Tulevaisuuden yhteiskuntaa kuvataan tieto- ja informaatioyhteiskunnaksi, jossa tieto ja
oppiminen rakentuvat yhä enemmän erityyppisissä verkostoissa. Tulevaisuudessa koros-
tuvatkin valmius hahmottaa asioita aikaisempaa laajemmin, kyky erottaa olennainen epä-
olennaisesta, kriittisyys sekä kyky työskennellä hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa ja eri-
laisissa ympäristöissä. Tällä on vaikutuksensa opettamiskäytäntöihin ja ennen muuta
koko koulun normeihin, kulttuuriin ja rakenteisiin (Fullan 1995, Hargreaves 1995). Koulu
nähdään yhä kiinteämpänä osana ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa, jolloin opettajalta-
kin vaaditaan parempaa yhteiskunnallista tietoisuutta (Tähtinen 1994, Zeichner 1993,
Syrjäläinen 1997). Opettajan työssä tämä näkyy koulussa opetettavien ja vaikuttavien asi-
oiden yhteiskunnallisen merkityksen korostumisena. Suhteet vanhempiin, ympäröiviin
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yhteisöihin ja instituutioihin edellyttävät muutoksia opettajan perinteiseen luokkahuoneo-
rientaatioon. Opettajien odotetaan hallitsevan ja hyödyntävän ympäröiviä resursseja ja
verkostoja aikaisempaa tehokkaammin ja laajemmin. Myös lisääntyvä kansainvälisyys on
tässä mielessä haaste. Elinikäisen oppimisen ajatus ei kosketa vain oppilaiden oppimis-
valmiuksien kehittymistä, vaan myös opettajan omaa ammatillista kehittymistä.

Koulun kehittäminen ja koulussa ilmenevien muutosprosessien hallinta korostuu pai-
kallisen päätöksenteon lisääntyessä. Koulujen odotetaan muodostavan yhteisöjä, joissa
yhteistyössä kehitetään ja arvioidaan koulun toimintaa ja suuntaa (Niemi & al. 1998).
Opettajan oman työn oheen nostetaan koulun yhteinen kehittämistyö, jossa pohditaan
koulun vahvuuksia, painotusalueita ja valinnaisuutta sekä arvioidaan näiden merkitystä.
Se, missä määrin opettajien työtä leimaa pyrkimys sitoutua yhteisiin tavoitteisiin ja visi-
oon, on muutoksen suunnan kannalta keskeistä.

Opettajien on kyettävä työssään arvioimaan yksittäisen oppilaan suorituksia yhä moni-
puolisemmin, ja niinpä sekä oppilaan että opettajan työtä tarkastellaan uudella tavalla.
Portfolion kaltaiset arvioinnit, joissa korostuvat oppimisen prosessiluonne sekä persoo-
nallinen kasvu ja kehitys, ovat yleistyneet sekä oppilasarvioinnissa (Linnakylä 1994) että
opettajan oman työn ja koulun toiminnan arvioinnissa (Tenhula & al. 1996). Arviointia
eivät enää suorita pelkästään opettajat, vaan myös vertaisryhmät ja erilaiset koulun ja
oppilaan työhön vaikuttavat sidosryhmät. Arviointiin liittyvistä muutoksista seuraa, että
opettajien pitää pystyä kommunikoimaan oppimiseen ja koulun toimintaan liittyvistä
kysymyksistä ja tavoitteista yhä useamman tahon kanssa. Opettajan toimintaa ei nähdä
enää itsestäänselvyytenä, vaan nykyisin myös opettajalta vaaditaan yhä lisääntyvässä
määrin näyttöä koulun toiminnan laadusta ja tilasta.

Viimeisenä muutoksen ulottuvuutena voidaan mainita kasvatukselle olennainen
moraalisen ja eettisen näkökulman korostuminen. Samaan aikaan kun hyväksyttyjen toi-
mintamallien määrä kasvaa, korostuu eettisten ja moraalisten valintojen merkitys. Enem-
män kuin koskaan oppilaiden ja opettajien tulee kyetä perustelemaan omia valintojaan
myös eettisesti kestävällä tavalla (Tirri 1998). Tämä vaatii vahvaan auktoriteettiasemaan
tottuneelta koululta uudenlaista kykyä yhdessä pohtia ei ainoastaan yksittäisen ihmisen,
vaan myös yhteisön sekä lisääntyvässä määrin globaalisten ongelmien nostattamia kysy-
myksiä. Toisaalta opettaja kohtaa yhä enemmän vaikeuksia perustella omia näkemyksiään
lisääntyvien moraalikäsitysten virrassa. Oppilaatkin voivat perhetaustaltaan edustaa
lukuisia eri kulttuuritraditioita (Hargreaves 1994a, 83�84).

Koulun viimeaikaisen muutoskehityksen yhteisenä nimittäjänä on yhteistyö- ja vuoro-
vaikutustaitojen merkityksen korostuminen. Opettajan tulisi olla yhä paremmin selvillä
sekä koulun sisällä että koulun ulkopuolella vallitsevista odotuksista. Tiedon määrän ja
erilaisten vaihtoehtojen määrän kasvaessa tätä muuttuvaa tehtäväkenttää ei ole helppo
hallita. Opettajan ja koulun kehittyminen näyttäisi yhä enemmän olevan kiinni opettajien
mahdollisuuksista ja kyvystä pitää yllä monipuolista ja ajankohtaisiin tarpeisiin rea-
goivaa yhteistyöverkostoa.
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2.1.3 Opetussuunnitelmauudistus ja opettajien yhteistyö

Eräs merkittävin opettajien yhteistyökykyä korostava ja koetteleva muutos on viime vuo-
sina ollut koulujen opetussuunnitelmien uudistaminen (Opetushallitus 1994, Lindström
1993). En tässä kohdin puutu syvemmin opetussuunnitelman historialliseen kehykseen tai
siihen liittyvään problematiikkaan, vaan lähestyn aihetta tarkastelemalla uudistuksen mer-
kitystä opettajan työn luonteen ajankohtaisena jäsentäjänä ja yhteistyön tarpeen ilmentä-
jänä. Uudistuksen sisällöllisiin elementteihin viitattiin jo edellä, mutta toinen olennainen
muutos liittyy opetussuunnitelman laatimisprosessiin ja siihen kytkeytyneeseen hallin-
nonuudistukseen. Opetussuunnitelmauudistus on aikaisempia uudistuksia näkyvämmin
muuttanut opettajan työn kuvaa tuoden siihen enemmän yhteistä suunnittelua ja päätök-
sentekoa, yhteyksiä vanhempiin ja ympäröiviin yhteisöihin, arvioinnin kehittämistyötä,
keskustelua ja koulun omaleimaisuuden etsimistä (Syrjäläinen 1994). Tämä on korosta-
nut koulun merkitystä yhteisönä ja lisännyt opettajien yhdessä tekemän työn määrää ja
merkitystä.

Peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksen (Opetushallitus 1994) keskeisenä ajatuk-
sena on ollut koulujen vastuun ja määräysvallan lisääminen opetussuunnitelman laatimi-
sessa ja koulun kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Suomen peruskoulujärjestelmä
on siirtynyt normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen (Opetushallitus 1998). Nykyisissä
opetussuunnitelman perusteissa (1994) määritellään vain yleiset kehykset, ja niiden
perusteella koulun tulee kyetä määrittämään, miten yksittäisessä koulussa opetus ja oppi-
minen on järjestetty ja millaisten yhteisten arvojen, käsitysten ja tavoitteiden suunnassa
koulun kasvatusta toteutetaan. Näistä asioista keskusteleminen on opettajille uutta, ja se
edellyttää asioiden pohtimista oman luokan rajojen ulkopuolella. Tämän on toivottu lisää-
vän opettajien sitoutumista, kehittävän ammatillista keskustelukulttuuria ja parantavan
työn mielekkyyttä. Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteet ovat opettajalähtöiset, ja ne
tarjoavat tilaisuuden suuriinkin muutoksiin koulun käytännöissä (Kosunen 1997, 205).
Opettajilla on luovasti mahdollisuus kehittää opetussuunnitelmaa sekä paikallisten että
kansallisten tarpeiden pohjalta.

Koska koulun perinteistä opetussuunnitelman laadintakäytäntöä ovat ohjanneet enem-
män hallinnolliset kuin pedagogiset perustelut ja tavoitteet (Kosunen & Huusko 1997,
204), on opettajan opetussuunnitelman laatimiseen liittyvä vastuu ollut suuri haaste, joka
koskettaa koko työyhteisöä ja sen toimintakulttuuria. Opetussuunnitelmauudistuksen kan-
sainvälinen arviointityöryhmä kuitenkin totesi, ettei monellakaan koululla ollut muutosta
ohjaavaa yhteistä strategiaa, ei johtoa eikä mitään tapaa toteuttaa muutoksen tavoitteita.
Opetussuunnitelman perusteita ei ole luettu, eivätkä monetkaan opettajat ymmärtäneet,
mitä niistä seuraa luokkaopetukseen. Arviointiryhmä havaitsi myös, että opettajat ja kou-
lut eroavat suuresti toisistaan. (Norris & al. 1996, 33). Tämän perusteella on syytä olettaa,
että sisällöllisten uudistusten toteutuminen on vaikeaa, jos työlle ei kouluissa ole ole-
massa yhteistä päätöksenteko- ja toimintakulttuuria. Opetussuunnitelmien kehittäminen ja
siihen liittyvä päätöksentekokulttuuri tarvitsevat tuekseen yhteistä kieltä sekä yhteisiä
sosiaalisia normeja ja arvoja. Koulun perinne on kuitenkin toisenlainen. Tämän vuoksi
opetussuunnitelman muuttaminen toimivaksi käytännöksi on ollut kouluille varsin haas-
teellinen tehtävä.
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Olen taipuvainen ajattelemaan Hargreavesin (1996, 265) tavoin, että opetussuunnitel-
man sisältöjen toteutumisessa toteuttamismuodolla ja kulttuurilla on merkityksensä. Tätä
voi lähestyä myös Malisen (1992) erottelulla, joka jakaa opetussuunnitelman tekstiin ja
prosessiin. Teksti on opetussuunnitelman sisältöä, johon meillä on erityisesti kiinnitetty
huomiota, ja prosessi puolestaan dynamiikkaa: miten asiat tehdään ja miten ne toimivat,
ja ennen muuta miten ne näkyvät koulun arjessa. Koulun ja opetussuunnitelmien kehittä-
misessä on ehkä liiankin itsestään selvästi oletettu, että uudistus tai kehittämishanke
sinänsä jo houkuttaisi opettajat omaksumaan sen tai soveltamaan sitä. Opettajan roolista
ja mahdollisuuksista riippuu, miten opetussuunnitelma realisoituu koulun todellisuu-
dessa. Tämä vaatii, kuten Conelly ja Clandin (1988) esittävät, opetussuunnitelmaan liitty-
vän kokemuksen (experience) ja tilanteen (situation) merkityksen korostamista, jolloin
ops nähdään tilannesidonnaisena tapahtumisena (curriculun as situated event).

Opettajan ammatilta edellytetään opetussuunnitelmauudistuksen näkökulmasta uuden-
laista vuorovaikutus- ja päätöksentekokulttuuria. Koulun vastuun kasvaessa myös yhteis-
ten muutos- ja kehittämispyrkimysten tarve on lisääntynyt. Opettajan tehtävä on paitsi
toteuttaa opetussuunnitelmaa, myös jatkuvasti kehittää sitä. Hänen tulee myös arvioida
opetussuunnitelman toteutumista ja opetussuunnitelmaan liittyviä muutostarpeita. Tämä
edellyttää yhteistä keskustelukulttuuria, yhteistä käsitystä opetussuunnitelman edusta-
mista arvoista, ihmiskäsityksestä ja oppimiskäsityksestä sekä mahdollisuutta arvioida näi-
den käytännön toteutumista.

2.2 Kouluorganisaation muutosten haasteita opettajien yhteistyössä

Koulun sisällöllisten muutosten myötä on korostunut tarve kehittää koulun toimintaa ja
organisaatiota. Opetussuunnitelmauudistuksen mukanaan tuoman vallan hajauttamisen
keskeisin piirre on keskusjohtoisuuden purkaminen, jonka onnistuminen edellyttää muu-
toksia koulutusjärjestelmässä ja koulun sisäisessä organisaatiossa. Lisääntyvä opettajan ja
koulun vastuu tarkoittaa paineita myös opettajien ja rehtorin sekä hallinnon roolin muut-
tamiseen. Opettajalle tämä merkitsee kasvavaa tarvetta erilaisten yhteistyömallien ja -
muotojen kehittämiseen. Työelämää ylipäätään luonnehtivat tällä hetkellä pyrkimys jous-
tavuuden lisäämiseen sen eri muodoissa, voimistuva yksilövastuu ja kasvava toimintaym-
päristön epävakaus. Näiden ja yleisen taloudellisen kehityksen seurauksena on organisaa-
tion toimintaan ja sen tehokkuuteen kiinnitetty yhä kasvavaa huomiota, jolloin koulutuk-
sessa perinteisesti vallinnut byrokraattinen organisaatiomalli on kyseenalaistettu (Laiti-
nen 1996, 1).

2.2.1 Koulu organisaationa

Koulua on perinteisesti kuvattu hyvin byrokraattiseksi ja konservatiiviseksi organisaati-
oksi (Lortie 1975, Lauriala 1997). Byrokraattista organisaatiota luonnehtivat pitkälle vie-
ty työnjako, hierarkia, pysyvyys ja säännöt. Bergin (1981, 208) mielestä yksittäinen koulu
on kompleksinen organisaatio, joka on yhtä aikaa
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1. professionaalinen organisaatio, jossa yhteiskunnan määrittelemät päämäärät antavat
enemmän tai vähemmän tilaa professionaaliselle autonomialle ja toiminnalle

2. byrokraattinen organisaatio, jota määrittävät lainsäädännölliset ja paikalliset säännöt
3. pakko-organisaatio, jossa vaikuttaa rakenteellinen koulupakko ja sisäisten toimijoi-

den harjoittama kontrolli.
Koulua näyttäisi luonnehtivan kaksitahoisuus: koulussa toisaalta on olemassa koulu-

tusjärjestelmän luomat normit, toisaalta normien vastapainona koulussa vallitsee koulun
sisäinen professionaalinen autonomia. Tätä kaksijakoisuutta on tutkimuksissa kuvattu ns.
löyhäksi sidokseksi (Weick 1985). Tällä tarkoitetaan sellaista opettajakulttuurille tyypil-
listä piirrettä, että yksittäisen opettajan työ liittyy muiden työhön epäsuorasti, vähän
satunnaisesti tai hitaasti. Paradoksaalisesti samaan aikaan esiintyy myös tiukkuutta, joka
pitää yllä harmoniaa, ennustettavuutta ja nopeaa reagointia. Tämän vuoksi opettajakult-
tuuri on luonteeltaan paradoksaalinen tai dialektinen, joten ilmiöiden ääripäät ovat läsnä
samanaikaisesti. Opettajat toimivat asiantuntemuksensa perusteella itsenäisesti luokkati-
lanteessa (tiukka sidos), kun taas heidän vaikutuksensa koulun yleiseen toimintaan on
vähäistä (löyhä sidos) (Zigarelli 1996, 103).

Löyhäsidonnaisuudesta seuraa, että muutosten toteuttaminen koulussa on vaikeaa,
koska löyhät sidokset toimivat puskurina ulkoisia ongelmia ja paineita vastaan. Löyhäsi-
donnaisuus tarjoaa mahdollisuuden opettajien välisen vuorovaikutuksen, kollegiaalisuu-
den ja pedagogisten kokeilujen esiintymiseen, jota kuitenkin kontrolloidaan yhteisillä
konservatiivisilla normeilla. Tästä seuraa, että opettajien ei ole helppo laajentaa omaa
professionaalista autonomiaansa luokkarajojen ulkopuolelle. Johnsonin ja Johnsonin
(1989, 6�16) mielestä löyhäsidonnaisuuden vuoksi koulun päämäärät ovat epämääräi-
siä, keskinäistä myönteistä riippuvuutta ja yksilön vastuuta on vähän ja yhteistoiminnalli-
suuden puuttuessa ryhmässä tapahtuvaa arviointia on niukasti.

Koulu on myös rituaalinen organisaatio (Valkama 1998, 71). Koululle on tyypillistä
pitää koulun sisäinen toiminta erillään koulun luomasta rituaalisesta kuvasta. Meyerin ja
Rowan (1978, 79) tutkimusten mukaan koulun sisäinen työ näytti elävän irrallaan organi-
saation muodollisista rakenteista ja ulkoisista normeista. Byrokraattinen organisaatiora-
kenne toimii hitaan muutoksen aikakautena. Nykyisen nopean muutoksen myötä byrokra-
tia on tullut aikaisempaa ongelmalliseksi. Työtehtävien määrän lisääntyminen ja toisaalta
nopeaa reagointia vaativa muutosvauhti haastavat jäykät ja säilyttämään pyrkivät päätök-
sentekorakenteet.

2.2.2 Pyrkimys kohti oppivaa organisaatiota

Fullan (1994, 43) mielestä muutos kouluissa pitäisi nähdä ennemminkin non-lineaarisena
muutoksena, joka sisältää epävarmuutta ja jännitteitä ja jossa paikallisen päätöksenteon
merkitys korostuu. Uudempien organisaatioteorioiden keskeisenä ajatuksena on korostaa
yksilöiden päätösvallan ja vastuun merkitystä organisaatiota koskevassa päätöksenteossa.
Tämän päivän organisaatioita kuvataan joustaviksi, luoviksi, yhteistoiminnallisiksi,
ongelmakeskeisiksi ja jatkuvasti kehittymään pyrkiviksi (Kanter 1991). Organisaatioiden
kehitys on kaikkina aikoina seurannut yhteiskunnan ja sosiaalisten yhteisöjen kehittymis-
tä ja näistä prosesseista lähtöisin olevaa, alati muuttuvaa yhteistyön tarvetta (Tarjanne &
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al. 1994, 2). Koulutukselle asetettujen vaatimusten lisääntyminen onkin lisännyt tarvetta
luoda joustavampi organisaatiomalli myös koulutussektorille. Vaatimukset avoimemmas-
ta tai aikuismaisesta organisaatiokulttuurista korostavat oppimiseen liittyviä valmiuksia.
Tällöin pyritään seuraavanlaisiin muutoksiin:

� Sääntöjen ja menettelytapojen tiukan soveltamisen sijaan otetaan salliva ja kannus-
tava toimintatapa.

� Vastuu delegoidaan ryhmille ja yksilöille.
� Tehtävien sijasta suuntaudutaan tuloksiin.
� Pyritään avoimeen vuorovaikutukseen.
� Pyritään korkeaan sitoutuneisuuteen ja innovatiivisuuteen.
� Organisaatiorakennetta uudistetaan joustavaksi ja tiimipohjaiseksi. (Juuti 1995, 22�

24.)
Toinen tapa tarkastella organisaatioissa viime vuosina tapahtuneita muutoksia on tutkia

niitä dimensiolla funktionaalinen vs. avoin verkosto-organisaatio (Kukkola 1997, 8).
Funktionaalista organisaatiota luonnehtivat tarkasti määritelty tiedonkulku ja kommuni-
kaatio, yhdenmukainen toiminta, asema- ja normijärjestelmäkeskeisyys sekä hierarkkiset
ja jäykät henkilösuhteet. Avoimessa verkosto-organisaatiossa puolestaan pyritään vapaa-
seen tiedonkulkuun, löyhiin ja joustaviin keskinäisiin suhteisiin, nopeaan reagointiin sekä
osaamisen ja osallistumisen kannustamiseen. Muutosta avoimeen organisaatioon ei voi
tapahtua ilman sitä, että organisaation rakenteissa, ihmissuhteissa ja ennen muuta käytän-
nön toimintakulttuurissa tapahtuu muutoksia. Tämä tarkoittaa erilaisten tiimi- ja ryhmä-
toimintamuotojen joustavaa käyttöä.

Nopeat muutokset ja teknologian monimutkaistuminen vaativat joustavuutta organi-
saatioiden toimintatavoissa. Tällöin esimerkiksi opettajan työnkuva muuttuu sisällölli-
sesti, sosiaalisten suhteiden ja ajallis-paikallisten suhteiden muuttuessa (Hargreaves 1994,
48). Yksilön vaikeus pysyä kiihtyvän muutoksen perässä näyttää kasvattavan paineita asi-
antuntemuksen yhdistämiseen kouluorganisaation tasolla. Toisaalta oppilaan oppimisken-
tän laajentuessa tulee opettajan hallita myös luokan ulkopuolisia suhteita aikaisempaa
paremmin. Lisäksi nopeat muutokset korostavat joustavien ja alati muuttuvien päätöksen-
teko- ja toimintamallien tarvetta organisaatiossa.

Organisaation toiminnassa ja organisaatiokulttuurin kehittämisessä onkin suuntau-
duttu yhä enemmän oppimislähtöiseen tarkasteluun: jokainen muutos on osa muutospyr-
kimysten virtaa, ja tässä suhteessa aikaisemmasta toiminnasta voidaan oppia (Sarala &
Sarala 1996, 75). Oppimissuuntautuneen lähestymistavan katsotaan sopivan erityisen
hyvin silloin, kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Käytännössä tämä on näkynyt kou-
luissa pyrkimyksenä siirtyä kohti oppivan organisaation mukaista kulttuuria (Wohlsetter
1994, Salo & Kuittinen 1998).

Oppivassa organisaatiossa opettajan toimintaa tarkastellaan oppimisprosessina, jossa
tavoitteena on siirtyä yksilön tason oppimisesta ryhmän ja organisaatiotason oppimiseen.
Oppimista tarkastellaan tällöin jatkuvana, kokonaisvaltaisena, ongelmakeskeisenä ja kon-
tekstuaalisena ilmiönä (Jotham 1996, 162�163). Oppimisen keskeisenä elementtinä näh-
dään ryhmissä ja organisaatiossa ilmenevä ihmisten välinen vuorovaikutus. Kuittinen ja
Salo (1998, 215) toteavatkin, että oppivan organisaation idea on yksiselitteisesti hyväk-
sytty koulutuksemme toiminnan kehittämistä ohjaavaksi visioksi ja todelliseksi mahdolli-
suudeksi. Tällöin huomio kiinnittyy lähes yksinomaan tulevaan, ei juuri ollenkaan ole-
massa olevaan.
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Koulujen kokemukset organisaatiokulttuurin uudistamisesta eivät ole olleet pelkästään
myönteisiä. Opettajien keskuudessa on esiintynyt stressiä, epäluottamusta ja kyynisyyttä-
kin uudistuksia kohtaan (Menter & al. 1997, 79). Kun koulukulttuuri perinteisesti on
korostanut opettajan yksilöllisyyttä ja autonomiaa, tulee uudistuksen kriittiseksi elemen-
tiksi kulttuurin muutos. Vaikka koulut toimivat yhä enemmän oppivan organisaation
tapaan, on vaikeaa nähdä koululaitosta modernina yrityksenä, jonka keskeisin tavoite on
voiton maksimointi (Syrjäläinen 1997, 109). Ongelmaksi näyttää muodostuvan se, että
kehittämisen kohteeksi ovat nousseet taloudelliset tekijät ja työyhteisön ilmapiiri ja suh-
teet jäävät toissijaisiksi.

Koulutuksessa tapahtunutta vallan hajauttamista sekä koulujen muuttumista kohti
oppivaa organisaatiota on nimitetty myös post-fordistiseksi ajattelutavaksi (Menter & al.
1997) tai uuskonservatismiksi (Suoranta 1995). Tällöin suurempi kilpailukyky saavute-
taan työntekijöiden tehokkaammalla hyväksikäytöllä eli sisällyttämällä ylimääräisiä teh-
täviä normaaliin työhön (Syrjäläinen 1997, 21). Tämä on lisännyt ammatillista kontrollia
ja vähentänyt opettajien autonomiaa. Tehokkuusvaatimusten myötä koulujen tehtävänä on
erikoistumalla ja kilpailemalla markkinoida omaa toimintaansa vanhemmille.

Yhteistyöhön tähtäävät kehittämispyrkimykset näyttävät kouluorganisaation näkökul-
masta varsin haasteellisilta tavoitteilta. Toisaalta koulun perinteinen toimintamalli byro-
kraattisine piirteineen on varsin perusteltu syy koulun ja opettajan työn kehittämiselle.
Kuitenkin samaan aikaan kouluun voidaan tuoda hyvinkin ristiriitaisia ideologioita, tai
uudistusten toteutustapa ei ota huomioon koulun erityispiirteitä ja olemassa olevaa kult-
tuuria. Tämän vuoksi yhteistyöhön voi kytkeytyä hyvinkin erilaisia käsityksiä toiminnan
tarkoituksesta ja päämääristä. Jos uudistukset eivät lähde liikkeelle koulun omista lähtö-
kohdista, on opettajan yksin vaikea sovittaa yhteen uudistusten myötä mahdollisesti syn-
tyviä ongelmia. Tästä voi seurata tarve suojella omaa ammatillista autonomiaa, ja tämä
tarve puolestaan vaikeuttaa koulun yhteisen toimintakulttuurin kehittymistä.

2.3 Yhteiskunnan muutosten haasteet opettajien yhteistyössä

Koulutus on nousemassa tulevaisuuden avaintekijäksi. Koulutuksella taataan kansallista
hyvinvointia, ja se nähdään tärkeänä yksilöllisenä pääomana. Koulutuksen hallinnonuu-
distuksen yhteydessä tämän ideologian ovat erityisen tehokkaasti omaksuneet vanhem-
mat, ja samaan aikaan yhteiskunta on menettänyt otettaan koulutuksellisen tasa-arvon
takaajana. Aktiiviset kodit osaavat ja haluavat käyttää tätä uutta vapautta paremmin
hyväkseen kuin passiiviset kodit. Heikkojen tilanne näyttäisi vain heikkenevän sitä
mukaa kuin erityis-, tuki- ja muu korjaava opetus- ja kerhotyö taloudellisten syidenkin
takia vähentyy ja luokkakoot kasvavat (Lahdes 1997, 412). Kun yhteiskunta luopuu omis-
ta velvollisuuksistaan, on olemassa suuri vaara, että tästä syntyneet ongelmat kaatuvat
opettajien ja oppilaiden harteille. Syntyy uusia myyttejä: tehokkuuteen pyrkivä ideologia
rakentaa hyvän opettajan ideaalia arvostamalla kiireistä ja pitkiä työpäiviä tuottavaa työ-
tapaa.

Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan tänä aikana aikaisempaa enemmän,
mistä merkkinä on lisääntynyt julkinen koulutustarjonta (esim. Kielten opetuk-
sen�1998) ja erilaisten kaupallisten organisaatioiden tarjoamat koulutuspalvelut. Ylei-
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senä tavoitteena on tukea erityyppisen erikoisosaamisen kehittymistä kouluissa, joissa
käytettävä rahoitus on helposti muokattavissa nopeastikin muuttuvien tarpeiden mukaan
toisin kuin kaikille suunnattu yhteinen ja kiinteä koulutusresurssi. Koulutusta on tarjolla
niille, jotka osaavat sitä hyödyntää ja jotka osaavat kiinnittyä nopeastikin vaihtuviin kehi-
tystrendeihin.

Koulutustarpeiden muuttumisen aisapariksi on viime vuosina noussut myös taloudel-
listen arvojen ja ajattelutavan korostuminen koulutuksen uudistamisessa ja kehittämi-
sessä. 1990-luvun alussa valinnut lama on asettanut kaikki julkisen alan ammatit sekä
taloudellisesti että henkisesti ahtaalle. Julkisen sektorin menoja on karsittu, minkä seu-
rauksena koulutukseen suunnatut resurssit ovat vähentyneet (Jokinen 2000, 55). Kenway
(1994) toteaakin, että koulutuksen ekonomisointi on yleinen ilmiö kaikissa ns. kehitty-
neissä maissa. Tämän ilmiön merkkeinä voidaan nähdä mm. seuraavanlaisia piirteitä:

� Koulutusvastuu ja päätöksenteko on yhä kasvavassa määrin siirtymässä valtiolta kun-
nille ja kouluille.

� Koulutus perustuu yhä lisääntyvässä määrin tuottavuusajattelulle.
� Erikoistuminen, valinnaisuus ja ostopalvelut lisääntyvät.
� Vanhempien (kuluttajat) valinnanvapauden lisääntyessä opettajien vaikutusmahdolli-

suudet kaventuvat (Syrjäläinen 1997, 18).
� Koulun tuloksen tulisi olla mitattavissa ja kontrolloitavissa.
Kärjistäen voidaan väittää, että viime vuosina toteutetut taloudelliset ja poliittiset muu-

tokset ovat synnyttäneet nk. koulutuksen markkinat, joiden kuvaavimpana piirteenä ovat
koulutuksen yksityistämiseen tähtäävät toimet. Syrjäläisen (1997, 17) mielestä Suomen
oloissa kyse olisi ennemminkin puolimarkkinoista, koska yksityisen sektorin rooli ei ole
koulutuspalvelujen tuottajana niin vahva kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Markkinoiden
syntymiseen liittyy myös opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä käynnistetty hal-
linnon hajauttamisprosessi. Vaikka kunnat ja koulut saavat päättää koulutuksen tavoit-
teista ja muodoista melko itsenäisesti, ovat tätä pedagogista ja hallinnollista uudistus-
työtä ohjanneet yhä niukkenevat taloudelliset resurssit. Kunnat ovat tulleet entistä riippu-
vaisemmiksi talouspoliittisista suhdanteista ja markkinoiden tilasta. Tässä toteutuu nk.
uusliberalistinen politiikka, jossa pyritään vähentämään valtion ohjaus minimiin, jotta
yksityisyritteliäisyydelle jäisi mahdollisimman paljon vapauksia (Autio 1998, 194).
Samalla on kuitenkin unohdettu, että monet valtion velvollisuudet ovat tarpeen koulutus-
järjestelmän säilymisen kannalta. Koulutuksen taso on yhä riippuvaisempi kuntien
kyvyistä ja resursseista tarjota hyvää, laadukasta ja monipuolista koulutusta.

Markkinoiden ja talouden merkityksen korostumista ovatkin seuranneet yhä harve-
neva kouluverkko, kasvavat oppilasmäärät, suuremmat koulut, lisääntyvä sosiaalinen
pahoinvointi ja vähentyneet erityispalvelut (vrt. Kalimo & Toppinen 1997, Valkama
1998). Vähenevillä resursseilla pitäisi kyetä työskentelemään entistä tehokkaammin ja
enemmän. Kun kouluista on tullut yhä suuremman sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vas-
tuun kantajia, on seurauksena ollut, lisääntyvien tehokkuus- ja laatuvaatimusten myötä,
opettajien uupumista (Syrjäläinen 1997). Lisäksi opettajan ammattiin liittyy yhä enem-
män luokan ulkopuolista työtä, mm. yhteistä suunnittelua ja kehittämistä sekä yhteistyötä
vanhempien ja ulkopuolisten yhteisöjen kanssa. Tämä kehitys on joidenkin tutkijoiden
mielestä johtanut lisääntyvään kontrolliin, markkinatalouden suhdanteiden vaikutusval-
lan lisääntymiseen opettajan työssä (Menter & al. 1997, Syrjäläinen 1997).
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Koulutuksen muotoutumista ohjaa tänä päivänä yhä enemmän kysynnän ja tarjonnan
laki. Koulussa tähän liittyviä piirteitä ovat lisääntyvä sponsorointi, ostopalvelut, kotien
oikeus valita koulu, koulujen erikoistuminen, huoli lahjakkaista ja yhä lisääntyvä kilpailu-
henki (Lahdes 1997, 411). Opettajan näkökulmasta muutoksen suunta on kuitenkin ollut
ristiriitainen. Toisaalta monet asiat puoltavat uudistusten ja opettajana kehittymisen tar-
peellisuutta, mutta yhteiskunnallisen tuen vähentyessä ja kulttuurin hitaan muutoksen
seurauksena opettaja on jäämässä yksin. Vaarana on, että ongelmat ja muutosten hitaus
patologisoidaan yksityisen opettajan syyksi, mikä opettajan hyvän työmoraalin huomioi-
den on huolestuttavaa (Slee & Weiner 1997, 3). Tässä mielessä on pelättävä Rean ja Wei-
nerin (1997, 21) tavoin, että syyllistäminen lisääntyy sitä mukaa kuin voimaantumisesta
(empowerment) tulee kontrollin väline.

Monet koulutuksen ja opettajuuden tutkijat puhuvat tästä uuskonservatistisesta tai uus-
liberalistisesta suuntauksesta koulutuksen tehokkuusparadigman nimellä (Slee & Weiner
1997, 2). Pääargumenttina tällaista suuntausta vastaan on käytetty sitä, etteivät tämän
suuntauksen epistemologiset perusperiaatteet ole sopusoinnussa koulutuksen perinteisten
käsitysten kanssa. Kasvatuksen monimutkaisen ja arvoihin perustuvan toiminnan arvioi-
minen tai mittaaminen rahalla on vaikeaa. Tästä syystä kaikki liikemaailmasta otetut toi-
mintamallit yhdistettyinä julkisen sektorin supistamispyrkimyksiin tuottavat usein kieltei-
siä seurauksia kouluille ja opettajan työhön. Ongelmallisinta lienee, että kukaan ei tunnu
kantavan huolta näistä seurauksista, vaan ne näkyvät tilastoina ja sosiaalisena pahoinvoin-
tina. Yhä useammin koulut joutuvat selvittämään ja pohtimaan näitä ongelmia yksin.

Tehokkuuden ja taloudellisuuden korostuessa on opettajan työmäärän lisääntymisestä
tullut yksi nykykoulun tyypillisimpiä piirteitä. Ahosen mukaan (1997) työelämän kehittä-
minen on jo 1980-luvulta saakka sisältänyt piirteitä, joita tavalla tai toisella yhdistävänä
teemana on ollut henkilöstön piilevien voimavarojen ottaminen täysimääräiseen käyt-
töön. Hän jatkaa väittämällä, että nykyisin uskotaan yleisesti, että tulevaisuus on organi-
saatioiden, jotka reagoivat nopeasti ja joustavasti meneillään oleviin muutoksiin ja jotka
osaavat hyödyntää verkostoitumisen mukanaan tuomia etuja. Toinen vahva uskomus on,
että tällaiset organisaatiot vaativat motivoitunutta, ammattitaitoista ja yhteistyökykyistä
ammattilaista, joka suostuu työpanoksen joustavaan ja monipuoliseen käyttöön (Ahonen
1997, 8).

Yhteiskunnallisen kehityksen myötä opettajat ovat yhä kiinteämmin osa yhteiskunnal-
lista päätöksentekoa (esimerkkeinä tästä lomautukset, koulujen määrän väheneminen),
markkinataloutta (esimerkkeinä koulujen kilpailu ja erikoistuminen, vanhempien valin-
nanvapauden kasvu) ja koulutuspolitiikkaa (esimerkkeinä tietoyhteiskunnan ja kansalli-
sen kilpailukyvyn yllä pitäminen). Tästä huolimatta opettajatutkimus tai opettajat eivät
useinkaan pohdi opettajan ammattia yhteiskunnallisessa viitekehyksessä (vrt. Zeichner
1993). Syrjäläinen (1997) toteaakin tutkimuksessaan koulu-uudistuksista mm. seuraavaa:

�� � että vain hyvin harvat opettajat ajattelevat omaa työtään yhteiskunnallisesti. Opettajan
työ mielletään yhä yksilökoekeskeiseksi kasvattajan työksi ja koululaitos mielletään muusta
yhteiskunnasta irralliseksi instituutioksi � � (opettajista) juuri kukaan ei ollut valmis kuulu-
vaan ja näkyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun siitä, mitä kouluissa on tapahtumassa,
mitä koulun arkipäivässä tapahtuu, miten opettaja voi.� (Syrjäläinen 1997, 112.)
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Opettajat tuntevat yhä useammin riittämättömyyttä näiden meneillään olevien muutos-
ten keskellä, jotka eivät useinkaan jäsennä opetustyötä aikaisempaa mielekkäämmällä
tavalla vaan lisäävät opettajan työn määrää. Hyvän opetuksen ideaali kolonialisoidaan
aikaisempaa enemmän tehokkuuden valjaisiin (Rea & Weiner 1997, 30). Vaikka uudistus-
ten tavoitteena ovat laadulliset muutokset, niin usein niiden tuloksena ovat lisääntyvä työ-
taakka ja kiire. Koulutuksen markkinoilla voikin olla tuhoisa vaikutus opettajien työpai-
kan ihmissuhteisiin. Uudistukset tuntuvat autonomian kaventumisen myötä muuttavan
opettajan työtä siten, että opettaja on yhä enemmän teknillinen ammattilainen (Rea &
Weiner 1997, 26). Tämä suuntaus on voimistumassa huolimatta tutkijoiden ja opettajan-
kouluttajien päinvastaisesta pyrkimyksestä (Niemi 1995). Tämä herättää pohtimaan,
miksi kouluissa toteutetut uudistukset tuottavat opettajalle enemmän työtä ja kiirettä,
vaikka niiden alkuperäinen tarkoitus on ollut helpottaa opettajan arkea ja parantaa oppi-
laiden oppimisedellytyksiä.

Kun opettajan työtä tarkastellaan yhteiskunnallisesta perspektiivistä, avautuu siihen
kaksi erilaista näkökulmaa. Toisaalta korostetaan opettajan tärkeyttä ja merkitystä yhteis-
kunnallisen hyvinvoinnin takaajana, mutta toisaalta annetaan monella tapaa ymmärtää,
että koululaitos itsessään on tehoton ja liian kallis järjestelmä. Voi olla, ettei opettajan ole
helppoa sovittaa näitä kahta ristiriitaista näkemystä yhteen. Tästä näkökulmasta tarkastel-
tuna yhteistyövaatimukset eivät rakennu pelkästään opettajan työn tai koulun toiminnan
kehittämispyrkimysten varaan, vaan yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän yleinen muu-
tossuunta on osa tätä muutospyrkimystä. Tämän vuoksi yhteistyön onnistumiseen liitty-
vien tavoitteiden taustalla voi olla keskenään hyvinkin ristiriitaisia oletuksia ja tavoit-
teita, joiden alkuperä voi olla muualla kuin opettajassa itsessään.

Yhteistyötä ei luoda vain opettajien kesken, vaan opettaja on toimintansa kautta kyt-
keytynyt hyvin moniin eri sidosryhmiin (esim. vanhemmat, ympäröivä yhteisö) ja kou-
luun liittyvään toimintaan (erilaiset kehittämisprojektit, täydennyskoulutus, koulutuspo-
liittiset päätökset). Tämän lisäksi yhteiskunta on opettajan työssä läsnä oppilaiden hyvin-
voinnin ja tarpeiden kautta. Nämä kaikki edellä kuvatut muutokset voivat punoutua
monin eri tavoin osaksi opettajan työtä ja sitä kautta osaksi yhteistyötä. Yhteiskunnassa
tapahtuvia muutoksia ei ole helppo havaita opettajien yksittäisten toimintojen taustalla.
On kuitenkin oletettava, että yhteiskunnan muutokset ovat yhä keskeisemmin läsnä myös
opettajan yhteistyökokemuksissa.

2.3.1 Pohdinta

Edellä kuvaamiini muutoskulkuihin liittyvät yhteistyöhaasteet ilmenivät myös opettajille
tehdyssä työtyytyväisyystutkimuksessa, jossa kartoitettiin opettajien kokemuksia työs-
tään (Willman & Kumpulainen 1998). Kyselyn avulla saatiin tietoa opettajien ajankohtai-
sista muutoskokemuksista ja kehittämistarpeista. Tutkimuksessa esitimme 164 opettajal-
le seuraavan kysymyksen: Mihin olet työssäsi tyytyväinen ja mihin tyytymätön? Mukana
oli 10 ala-astetta ja 2 yläastetta Oulun ja Kajaanin kaupungeista. Lisäksi kysyimme
110:ltä mukana olleelta oululaiselta opettajalta seuraavaa: Miten koulua ja työtäsi pitäisi
mielestäsi kehittää? Avoimiin kysymyksiin vastattiin opettajainkokouksien yhteydessä,
eikä opettajia etukäteen valmistettu kyselyn täyttämiseen.
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Tulokset vahvistivat aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan opettajat ovat
yleisesti ottaen tyytyväisiä työhönsä ja joiden mukaan koulun ilmapiirillä ja työntekijöi-
den välisillä suhteilla on suuri merkitys työtyytyväisyyden synnyssä (Rantanen 1997).
Tuloksemme olivat kuitenkin ristiriidassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa, joiden
mukaan työtyytyväisyys ja tyytymättömyys nousevat eri tekijöistä (Ruohotie 1982). Ole-
timme, että opetussuunnitelmatyön mukanaan tuoma vallan siirtyminen kouluille on kui-
tenkin vaikuttanut työtyytyväisyyteen siten, että nyt samat asiat voidaan kokea sekä tyy-
tyväisyyden että tyytymättömyyden lähteinä (Willman & Kumpulainen 1998). Tämän
vuoksi työtyytyväisyyden kehittämisessä olisi suuntauduttava aikaisempaa kontekstuaali-
sempien ja kokonaisvaltaisempien lähestymistapojen käyttöön. Kysymykseen koulun ja
opettajan ammatin kehittämisestä opettajat vastasivat, että he kokivat yhteistyön tekemi-
sen tärkeäksi hyvän ilmapiirin tekijäksi mutta samalla heistä tuntui, että yhteistyön käy-
tännön toteuttaminen oli vaikeaa. Saadut tulokset ovat osaltaan olleet vaikuttamassa sii-
hen, että päädyin tässä tutkimuksessani tarkastelemaan lähemmin yhteistyötä ja sen mer-
kitystä opettajille.

Monia ajankohtaisia muutoksia yhdistää käsitys opettajien yhteistyötaitojen tärkey-
destä. Eräs keskeisimmistä muutoshaasteista näyttää liittyvän luokkahuonekeskeisestä,
myyttisestä ja individualistisesta opettajuudesta luopumiseen. Samoin alati laajenevaa ja
monimutkaistuvaa työkenttää on yhä vaikeampaa hallita yksin, mikä lisää paineita yhteis-
työhön ja verkostoitumiseen liittyvän osaamisen kehittämiseen kouluissamme. Yhteistyö
nähdään kuitenkin liian helposti itsestään selvänä ja ongelmattomana asiana, jolloin opet-
tajan työn luonne ja kulttuuri jäävät liian vähälle huomiolle. Yhteistyön vähäisyys tulki-
taan helposti kouluorganisaation ja opettajan ongelmaksi, jota on paradoksaalisesti rat-
kottu koulun ulkopuolisin uudistuksin. Tällöin ei lähdetä tarkastelemaan koulun ole-
massa olevia toimintamalleja, vaan opettajien yhteistyön kehittymisen kannalta tärkeät
kysymykset ohitetaan. Koulua koskevassa keskustelussa käsitteet uudistus, muutos ja
edistys kytketään usein ongelmattomasti yhteen, jolloin suunnitelmien, teknologioiden ja
organisaatioiden uudistamisen odotetaan parantavan maailmaa, ratkaisevan koulun ongel-
mat ja lisäävän koulutyön tehokkuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta (Popkewitz
1991, Simola 1995, 10).

Yhteistyötä korostavat erilaiset muutosdiskurssit luovat yhteistyön ilmiön ympärille
tulkintakentän, jonka rajoissa yhteistyön merkitystä ja päämääriä määritellään. Olen eri
muutoskehityksiä kuvaamalla halunnut korostaa, ettei yhteistyö koskaan synny tyhjästä,
vaan sen muotoutumista ja kehittymistä määrittävät monet koulun ja opettajan työn ajan-
kohtaiset piirteet. Pyrkimys yhteistyöhön on myös muutosta monien muiden oppimiseen
ja opettamiseen liittyvien ilmiöiden kentässä. Yhteistyössä ollaan tekemisissä monien
samaan aikaan vaikuttavien ilmiöiden kanssa, mikä tekee yhteistyöstä kompleksisen ja
monimutkaisen ilmiön. Ilman tätä laajempaa kehystä voidaan sortua poliittiseen naivis-
miin (Hargreaves 1995), jossa yhteistyö nähdään yksittäisen opettajan tai koulun ongel-
mana, vaikka todellisuudessa kyse on myös yhteiskunnan poliittisesta ja rakenteellisesta
muutoksesta. Opettajien yhteistyön keskeiset kehittämis- ja muutoshaasteet voidaan tii-
vistää seuraavasti:

� Opettajan ammatin byrokraattisuus, konservatiivisuus, tässä ja nyt -ajattelu sekä indi-
vidualismi

� Yhteisen ja suunnitelmallisen tavoitteenasettelun, toiminnan ja päätöksentekokulttuu-
rin puute
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� Byrokraattinen, löyhäsidonnainen, rituaalinen, jäykkä ja säilyttämään pyrkivä organi-
saatio

� Opettajan työmäärän ja tulosvastuun lisääntyminen samanaikaisesti resurssien ja toi-
mintaedellytysten heikkenemisen kanssa

� Opettajan työn sisällöllisen ja toiminnallisen tehtäväkentän laajentumisesta johtuva
yhteistyön tarve

� Korostunut tarve luoda yhteiseen kieleen, arvoihin ja toimintamalleihin perustuvaa
koulukulttuuria

� Innovatiivisuutta, oppimiskykyä, avoimuutta, verkostoitumista ja yhteistyökykyi-
syyttä korostava organisaatio

� Jatkuvan kouluttautumisen, sidosryhmien yhteistyön, koulutuksen tuloksellisuuden
sekä lisääntyvän yhteiskunnallisen vastuun ja tietoisuuden korostuminen.



3 Yhteistyön kulttuuriset piirteet

Tässä pääluvussa pyrin hahmottamaan sitä kulttuurista kenttää, jossa yhteistyö toteutuu ja
josta käsin hyvää yhteistyötä pyritään määrittelemään. Opettajan työ koulussa ei rakennu
pelkästään yksilöllisten intressien, lainsäädännöllisten rajoitusten tai yhteiskunnan tahol-
ta tulevien haasteiden viitoittamana, vaan opettajuus rakentuu paljolti myös koulun sisäis-
ten tekijöiden kautta (Sahlberg 1996, 72). Tässä ympäristössä vallitsevalla kulttuurilla on
suuri merkitys opettajien yhteistyön toteutumiselle. Tällöin kulttuuri voidaan nähdä erita-
soisina yhteistyöresursseina, joita ihmiset käyttävät tullakseen ymmärretyiksi tai ymmär-
tääkseen toisiaan.

3.1 Kulttuuri

Kulttuuria on luonnehdittu yhteisiksi arvoiksi, symboleiksi, traditioksi ja toimintamalleik-
si, jotka toimivat sosiaalisen kontrollin tavoin ohjaamalla institutionaalisten arvojen kaut-
ta yhteisön toimintaa ja käsitysten muotoutumista. Nämä käsitykset ovat yhteisön jäsen-
ten hyväksymiä ja ylläpitämiä (Smey-Richman 1991, Mitchell & Willower 1992). Schein
puolestaan määrittelee kulttuurin tutkimukseni kannalta osuvimmin. Kyse on perusoletus-
ten mallista, jonka jokin ryhmä on keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittele-
mään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tämä
malli on toiminut kyllin hyvin, jotta sitä voidaan pitää perusteltuna ja siksi opettaa ryh-
män uusille jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea (Schein 1991,
26). Scheinin määritelmä painottaa kulttuuria dynaamisena ja ajassa vallitsevien muutos-
ten kautta muotoutuvana ilmiönä.

Tässä tutkimuksessa kulttuuri määritellään kokoelmiksi perusoletuksia, joita opettajat
aktiivisesti ylläpitävät, muokkaavat ja kehittävät. Opettajat tarvitsevat kulttuuria todelli-
suuden ja itsensä ymmärrettäväksi tekemiseen, ja kulttuuri edustaa elämänmuotoa tai elä-
mäntapaa, joka kuvastuu kielenkäytössä ja sosiaalisessa toiminnassa (Sulkunen 1998, 52).
Kulttuuri on tässä mielessä symbolista, ja kulttuurin olemassaolo ja kehittyminen edellyt-
tävät ihmisten aktiivista merkitystenantoa.
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Integroitumisen tai differentioitumisen sijasta näen kulttuurin olevan fragmentaarista
(Jurvansuu 1996). Fragmentaatioparadigman mukaan epämääräisyys on väistämätön osa
organisaation todellisuutta, eikä sitä siten voi sulkea pois tutkimuksesta. Tällöin kaiken
kattava selkeys tai selkeä epäyhtenäisyys ovat liian yksinkertaistavia malleja selitettäessä
kulttuuria. Organisaatioissa ilmenevät kulttuurit ovat avoimia lukemattomille tulkinnoille,
joiden olemassaolo nähdään väistämättömänä (Jurvansuu 1996, 60). Yhdenmukaisuus ja
erilaisuus ilmenevät samanaikaisesti, mikä tekee rajanvedon kulttuurin ja alakulttuurin
välillä vaikeaksi. Yksilöt jakavat joitakin näkökulmia, ovat eri mieltä jostakin ja ovat tie-
tämättömiä tai neutraaleja muiden suhteen.

Kulttuuria voidaan tarkastella verkkometaforan avulla. Yksilöt ovat verkon solmuja,
jotka yhteisten asioiden johdosta ovat yhteydessä ympäröiviin solmuihin, mutta eivät
välttämättä kaikkiin. Asiat ja ilmiöt (kuten esimerkiksi tiimityö) aktivoivat joukon sol-
muja, joissa voidaan ajatella olevan tietty ainutkertainen määrä yksimielisyyttä, erimieli-
syyttä, neutraaliutta ja tietämättömyyttä (Jurvansuu 1996, 60). Tästä näkökulmasta yhteis-
työ kulttuurisena ilmiönä aktivoi joitakin koulussa ilmeneviä piirteitä ja käsityksiä, joista
tämän tutkimuksen kohdalla ollaan kiinnostuneita. Aktivoituminen on opettajan tulkinta-
työn kautta tapahtuvaa kulttuurin rakentamista ja muokkaamista.

Sen sijaan, että kulttuuria tarkasteltaisiin harmoniana, sitä on viime vuosina alettu tar-
kastella moni-ilmeisenä, rikkaiden ja jopa toisilleen ristiriitaisten tekijöiden verkostona.
Kulttuuri lähestyy tilan metaforaa, jota subjektiiviset merkityksenannot rakentavat ja
muokkaavat. Tutkimuksen tehtäväksi muotoutuu tällöin se, millaisten käsitteiden ja puhe-
tapojen kautta tätä kulttuurista tilaa rakennetaan. Kysymys siitä, mitä kulttuuri on, muut-
tuu kysymykseksi Miten kulttuuri on? Erityisesti intersubjektiivisten merkitystenantojen
keskeisyyttä korostetaan (Hawkins 1997). Kulttuurissa on kyse jatkuvasta merkitykselli-
seksi tekemisen prosessista, jonka myötä kulttuuri on jatkuvassa liikkeessä hakien tasa-
painoa eri ulottuvuuksien välillä. Tästä näkökulmasta kulttuuri on myös erilaisten ja eri-
tyyppisten mahdollisuuksien verkosto. Moderni massakulttuuri on muuttumassa rinnak-
kain elävien kulttuurien kirjoksi, jossa tutkimuksen tehtäväksi muotoutuu syntyvien mah-
dollisuuksien kartoittaminen.

Kouluissa vallitsevan kulttuurin tutkimus on ollut tärkeä opettajan ammattia tutkiva
suuntaus. Jo klassikoiksi muodostuneet kouluelämän tutkimukset (Jackson 1968, Lortie
1975, Lacey 1977) kuvaavat niitä kulttuurisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat siihen, miten
opettajuuteen sosiaalistutaan ja millaisiksi koulun toiminta- ja oppilaan oppimisedellytyk-
set muotoutuvat. 1990-luvulla koulu- ja opettajakulttuurin tutkimus on siirtynyt tarkaste-
lemaan analyyttisemmin jonkin tietyn ilmiön merkitystä kulttuurin tutkimuksessa. Viime-
aikaista kehitystä kuvaa kaksi piirrettä. Ensinnäkin tutkijoilla on pyrkimys nostaa esiin
yksittäisen opettajan kokemus tutkimuksen keskeiseksi tekijäksi. Toiseksi tutkimuksessa
on nähtävissä pyrkimys takaisin kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan, josta esimerk-
kinä voidaan mainita nk. systeeminen tutkimus (ks. Sahlberg 1996).
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3.2 Yhteistoiminnalliset kulttuurit koulussa

Yhteistoiminnallisella kulttuurilla tarkoitetaan tässä samaa kuin käsitteellä "collaborati-
on" englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa. Sanan collaboration latinalainen alku-
perä viittaa yhdessä työskentelemisen prosessiin (Myers 1991). Yhteistoiminta on käsit-
teenä yleinen, muodollinen ja filosofinen kuvaus yhdessä tekemisestä. Sen avulla myös
viitataan opettajien välisiin kollegiaalisiin suhteisiin koulussa (collegial relationships,
esim Little 1982, 1990, Reinken 1998). Yhteistoimintaa kuvataan myös seuraavilla käsit-
teillä: yhteistyö (co-operation, Johnson & Johnson 1994), ryhmätutkimus (group investi-
gation, Sharan & Sharan 1992) ja kollegiaalinen valmennus (peer coaching, Joyce & Sho-
wers 1988). Ne ovat konkreettisempia ja systemaattisia kuvauksia yhteistoiminnasta, ja
niiden pohjalle on rakennettu monia koulun kehittämisprojekteja. Lisäksi on käytössä
lukuisia termejä tai käytäntöjä, joilla kuvataan yhteistyön eri ilmenemismuotoja (ks.
lähemmin Wallace & Louden 1994).

Yhteistoiminnallisella kulttuurilla on olemassa myös rinnakkaisia käsitteitä. Sahlberg
(1996, 118) käyttää termiä kollegiaalisuus, jolla hän tarkoittaa opettajien keskinäistä
ammatillista yhteistyötä. Merkittävää tämän tutkimuksen kannalta on, että määritelmä
keskittyy nimenomaan ammatilliseen puoleen erottaen sen vapaa-ajan yhteistyöstä. En
kuitenkaan halua tehdä asioiden välille jyrkkää eroa, vaikka tutkimukseni keskittyykin
opettajan työhön. On ennemminkin oltava avoin sille kokonaisuudelle ja niille mahdolli-
suuksille, joiden kautta käsitys yhteistyöstä syntyy. Yhteistoiminnalliseen kulttuuriin voi-
daan viitata myös käsitteellä kollegiaalinen etiketti (Reinken 1998). Tällöin halutaan
korostaa yhteisössä vallitsevia traditioita ja opettajien oikeutta osallistua yhteisöä ja heitä
itseään koskeviin päätöksiin. Reinkenin teorioiden kautta avautuu yhteistyön kulttuuri-
nen kenttä, jossa opettajien yhteistyö on koko yhteisön tilassa tapahtuvaa yhteistoiminnal-
listen resurssien hyödyntämistä. Kollegiaalisuudella tai sen etiketillä voidaan täten katsoa
korostettavan tärkeää organisatorista ulottuvuutta yhteistyön käsitteessä ja sen tulkin-
nassa.

Yhteistyötä kuvaavien käsitteiden suhde ei ole vakiintunut, joten käsitteistä voidaan
esittää hieman toisistaan poikkeavia tulkintoja (vrt. Reinken 1998, 4, Willman 2000).
Tässä tutkimuksessa yhteistoiminta-käsitteellä viitataan eri yhteistyömuotojen ja -tapojen
kautta syntyvään kulttuuriseen kokonaisuuteen, joka on muodoltaan yleinen kuvaus niistä
tekijöistä, joiden kautta konkreettista yhteistyötä rakennetaan. Yhteistoiminnallinen kult-
tuuri rakentuu konkreettisten yhteistyömuotojen kautta, ja näitä yhteistyömuotoja kuva-
taan yhteistyö-käsitteellä. Yhteistyö-käsitteellä on täten konkreettisempi merkitys ja
sisältö kuin yhteistoiminta-käsitteellä, ja sillä oletetaan olevan myös tietty muoto (vrt.
myös Tynjälä 1999, 152). Yhteistyö sopii tämän tutkimuksen keskeiseksi käsitteeksi,
koska pyrkimykseni on tarkastella yhteistyön rakentumista konkreettisessa viitekehyk-
sessä (tiimityö). Kollegiaalisuudella viitataan tässä tutkimuksessa opettajien välisiin suh-
teisiin ja niitä ilmentäviin viittauksiin.

Yhteistoiminnallista kulttuuria voidaan tutkia Hargreavesin (1992, 1996) tapaan sisäl-
lön (content) ja muodon (form) kautta. Sisällön käsitteen avulla kuvataan yhteistoimin-
taan liittyviä uskomuksia, arvoja, tapoja ja oletuksia, jolloin kulttuuria tarkastellaan opet-
tajien ajattelun näkökulmasta. Muotoa tarkasteltaessa on kyse opettajien välisten suhtei-
den kokonaisuudesta. Tarkastellaan niitä tekemisen tapoja ja toimintamalleja, joiden
avulla yhteistyön sisältöä luodaan ja muokataan. Hargreavesin mielestä monet opettaja-
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kulttuurin sisällöt säilyvät tai muuttuvat nimenomaan opettajien välisten suhteiden ja
yhdessä tekemisten tapojen muuttuessa. Kulttuurin muotoja tutkimalla voimme ymmär-
tää niitä realiteetteja ja sitä dynamiikkaa, joiden kautta kulttuurin sisällöt elävät ja raken-
tuvat. (Hargreaves 1996, 266.) Muoto-käsitteen avulla voidaan korostaa myös sitä, että
kulttuuria ylläpidetään toiminnan, ihmisten aktiivisesti tekemien valintojen kautta.

Koulussa kulttuurin sisältö korostuu muodon kustannuksella, mikä johtuu opettajan
ammatin käytännöllisestä luonteesta ja opetuksen kirjasidonnaisuudesta. Tämä saattaa
johtaa "poukkoilevaan" yhteistyöhön (bounded collaboration), josta puuttuu syvällisyys ja
pitkäjänteisyys (Hargreaves 1996, 226). Muodon ja sisällön arvottaminen ei ole kuiten-
kaan yksiselitteinen ilmiö, vaan sisällöllisillä valinnoilla ja ratkaisuilla voidaan paljolti
vaikuttaa siihen, miten yhteistoiminnallinen kulttuuri kehittyy. Mielekäs ja sisällöllisesti
opettajalle tärkeä aihe voi virittää hyvinkin hedelmällisen ja tuloksellisen kasvuprosessin
kohti avointa ja joustavaa yhteistyötä. Jauhiainen (1995, 12) myös näkee muodon ja sisäl-
lön toisiinsa sidoksissa olevina yhteistyön ulottuvuuksina.

Yhteistoimintaa voidaan tarkastella joko suppean ja opetukseen keskittyvän tai laajem-
man tason näkökulmasta (mm. Jauhiainen 1995, Handal 1991). Samaan tapaan yhteistoi-
mintaa voidaan lähestyä rajatun (restricted) tai laajennetun (extended) kollegiaalisuuden
käsitteillä (Handal 1991, 331). Rajatulla kollegiaalisuudella tarkoitetaan sitä käytäntöä,
että opettajakollegat hoitavat yhdessä päivittäisen koulutyön suunnittelun ja toteutuksen
koulussa vallitsevan perinteen, koodin ja käytännön mukaisesti. Laajennettuun kollegiaa-
lisuuteen taas sisältyy koko koulutyötä koskevaa kollektiivista reflektointia, kriittisyyttä
ja problematisoivaa otetta. Kosusen (1994, 77) mielestä laajennettuun kollegiaalisuuteen
päästään ammatillisen kehittymisen kehystekijöiden (aika, säännöt, resurssit, vaatimuk-
set) ja käytännön välisen dialektisen vuorovaikutuksen kautta. On kuitenkin ilmeistä, että
opettajien tulisi hallita molemmat, sekä rajatun että laajennetun kollegiaalisuuden muo-
dot, huolimatta siitä, että opettajilla puutteita sisältyy enemmän laajennetun kuin suppean
kollegiaalisuuden hallitsemiseen.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta yhteistoiminnallinen kulttuuri tarjoaa yhteistyölle
laajemman kontekstin, ja voidaankin kysyä, millaisia kulttuurisia päämääriä opettajan
kulloisetkin yhteistyökäytännöt tai yhteistyösuhteet edustavat. Tutkimuksessa voidaan
tällöin asettaa yksittäiset yhteistyökysymykset osaksi kouluorganisaatiota ja sen työyhtei-
sön toimintatapaa. Yhteistyökulttuurin eri ilmenemismuodot voidaan jaotella Fullan ja
Hargreavesin (1991) ja Hargreavesin (1994, 1996) mukaan seuraavasti (vrt. myös Jauhiai-
nen 1995):
1. Individualismi on opettajuuden perisynti (Rosenholtz 1989). Opettaja opettaa yksin

suljettujen ovien takana, sallimatta muiden puuttua asiaan tai sekaantumatta muiden
asioihin. Näin opettaja välttyy muiden kritiikiltä, mutta myös tuen ja avun saamiselta.
Individualismi näkyy usein konservatiivisuutena ja tässä ja nyt -ajatteluna. Individua-
lismissa ylläpidetään yleistä harmoniaa ja konsensusta, jolloin vältetään erimielisyyk-
sien ja ristiriitaisuuksien esiintymistä.

2. Klikkiytynyttä koulukulttuuria luonnehtivat eri opettajaryhmien välinen kilpailu,
vähäinen vuorovaikutus sekä vähäinen ammatillinen keskustelukulttuuri. Näiden
avulla pidetään yllä muuttumattomuuden illuusiota sekä sosiaalisia valtasuhteita.
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3. "Mukavassa" yhteisöllisyydessä yhteistyö on spontaania, kasvatukselliset arvot ovat
yhteneväisiä ja kasvatuksellinen keskustelu on yleistä. Nämä piirteet näkyvät tuen
saamisena sekä resurssien ja ideoiden jakamisena. Opettajan yksilöllinen autonomia
kapenee, mutta kollektiivinen suunnittelu ja toimintavapaus lisääntyvät (Little 1990,
Jauhiainen 1995).

4. Keinotekoisessa tai järjestetyssä yhteistyökulttuurissa on kyse tradition ja byrokratian
ohjaamasta yhteistyöstä, jonka pahin uhka on muutos. Yhteistyö on jäykkää ja
monesti rutiineihin kangistunutta. Valta on tässä niin kuin edellisessäkin yhteistyö-
muodossa harvojen käsissä. Yhteistyön ytimenä on muodollinen ohjaus, jossa sovi-
taan aikatauluista, ryhmän työtehtävistä jne.

5. Yhteistoiminnallisessa koulukulttuurissa tai liikkuvassa mosaiikissa tuetaan ja roh-
kaistaan keskinäiseen yhteistyöhön, tiimitoimintaan ja dialogiin. Vallitsevia normeja
ja uskomuksia kyseenalaistetaan ja ammatillista keskustelua ja pohtimista arvoste-
taan. Yhteistyö on monimuotoista, ja opettajat työskentelevät yhdessä jakaakseen ide-
oita, tietoja ja taitoja sekä harjoittaakseen yhteistä ongelmanratkaisua (Little 1982,
Rosenholtz 1989). Keskeistä on, että yhteistoimintaa tuetaan ja siihen kannustetaan
vallitsevan kulttuurin luomien odotusten, arvojen ja uskomusten kautta. Tällöin
yhteistoiminta ei ole erillinen hanke tai projekti, vaan se on elimellinen osa koko kou-
lun toimintaa, ja se on hyväksyttävää ja arvostettavaa. Ryhmien rajat eivät ole sel-
keitä, vaan ne ovat joustavia, ja opettajat voivat olla jäseninä monissa eri ryhmissä.
Vastuu yhteistyöstä on enemmän ryhmällä kuin johtajalla tai ulkopuolisella taholla.

Klikit ja pakotettu yhteistyö ovat varsin tavallisia koulukulttuurin piirteitä (Hargrea-
ves 1994). Yllä kuvatun tyyppisillä jäsennyksillä voidaan osoittaa, ettei opettajakulttuu-
rin ongelma ole yksinomaan individualismi, vaan että yhteistyö voi olla myös erottelevaa
(klikkiytyneessä koulukulttuurissa) tai se voi olla näennäistä (keinotekoista). Tutkimus-
ten perusteella on osoitettu, että sen lisäksi, että yhteistyösuhteet ovat vähäisiä, ne keskit-
tyvät usein teknisten �temppujen�, kurinpidollisten kysymysten tai yksittäisten oppilai-
den ongelmien ympärille (Hargreaves 1996, 269). Silmiinpistävää on, että ensimmäistä
työvuotta koskevissa tutkimuksissa edellä mainitut piirteet korostuvat (vrt. mm. Vonk
1983, Kagan 1992, Niemi 1995). Tästä seuraa, ettei koulussa esiintyvä yhteistyö ole vielä
riittävä tae yhteistoiminnallisesta kulttuurista eikä yhteistyön määrä takaa sen laaduk-
kuutta.

Yllä kuvatut yhteistyöpiirteet eivät useinkaan esiinny puhtaina muotoina, vaan eri kult-
tuuriset piirteet voivat painottua koulukontekstin ja tilanteisiin liittyvien tavoitteiden
mukaan. Siksi individualismikin on aika ajoin tarpeellinen koulun työtapa, jonka hyljeksi-
minen on yhtä epämielekästä kuin pelkkään individualismiin turvautuminenkin. Individu-
alismin yleisyys koulussa johtuu sekä vaihtoehtoisten yhteistyömahdollisuuksien vähäi-
syydestä että kyvyttömyydestä hyödyntää eri yhteistyömuotoja tarkoituksenmukaisella
tavalla. Yhteistoiminnallinen kulttuuri vaatiikin kehittyäkseen sekä kouluyhteisön suo-
mia yhteistyömahdollisuuksia että tietoisuutta omista ammatillisista tarpeista ja tavoit-
teista. Jos opettaja ei tunnista tai hyväksy omia kehittymistarpeitaan tai ei vastavuoroi-
sesti ole valmis näkemään muiden vastaavia tarpeita, ajaudutaan helposti mukavaan ja
ulkokohtaiseen yhteistyöhön.

Erilaisten luokitteluiden keskeinen merkitys on pyrkimyksissä jäsentää yhteistyötä
määrittävää kulttuurista kontekstia ja siitä nousevia kehittämistavoitteita. Tästä syystä on
varottava käyttämästä eri yhteistyömuotojen luokitteluja leimaamisen tai osoittelun väli-



38
neenä. Tarkastelemalla yhteistoiminnallista kulttuuria yksittäisiä yhteistyösuhteita ja
-käytäntöjä voidaan tarkastella laajemmassa yhteisöllisessä viitekehyksessä. Useinkaan
koulussa ei osata hyödyntää tätä laajempaa perspektiiviä, jonka valitsemalla voitaisiin tut-
kia myös sitä, millaisia yhteisöllisiä mahdollisuuksia ja toisaalta seurauksia opettajien
yhteistyöllä on.

Yhteistoiminnallista kulttuuria pitäisikin tarkastella monien eri kulttuuristen piirteiden
kokonaisuutena. Freiman-Nemser ja Floden (1986) ovatkin sitä mieltä, että yksittäisen ja
yhtenäisen kulttuurin olemassaolo on vaikeasti puolustettavissa. Ei ole mielekästä olet-
taa, että koulut toimisivat vain yhden kulttuurisen merkitysjärjestelmän puitteissa, ja tässä
mielessä yhteistoiminnallisen kulttuurin näkeminen vain tietyntyyppiseksi ei ole perustel-
tua. Kysymys yhteistoiminnallisesta kulttuurista pitäisikin asettaa muotoon Millä tavalla
kulttuuria käytetään yhteisten käsitteiden muotoilemisessa ja ylläpitämisessä? Tässä mie-
lessä erilaiset yhteistoimintaa kuvaavat luokittelut ovat omalla tavallaan vääristäviä, jos
niihin ei yhdisty hyödyntämiseen ja käyttöön liittyvää tutkimusta. Hargreaves toteaakin,
että koulu- ja opettajakulttuurien tutkimuksissa on pikemminkin pyritty listaamiseen kuin
kulttuureja ylläpitävien rakenteiden ja kulttuurin dynamiikan kartoittamiseen (Hargrea-
ves 1996, 265).
Onkin ilmeistä, ettei koulun yhteistoimintaa pitäisi arvottaa niinkään kategoriasidonnai-
sesti, vaan olennaisempaa on myös löytää eri tilanteisiin sopiva ja mielekäs tapa olla
yhteistyössä. Toisaalta muutoksen ja kehittymisen kannalta on tärkeää ylittää perinteisiä
rajoja, jotta löydetään uusia ja mielekkäitä toimintamalleja yhteistyön kehittämiseksi.
Tässä mielessä kategorioiden tarkastelulla ja niihin liittyvällä arvottamisella on oma mer-
kityksensä, jos ne auttavat uusien toimintamuotojen kehittämisessä ja tunnistamisessa. On
kuitenkin yhteistoiminnallisuuden kehittymisen kannalta tuhoisaa jäädä eri kategorioiden
vangiksi, koska tällöin voidaan tulla sokeiksi opettajien erilaisille tarpeille sekä opetus- ja
oppimistilanteiden tuomille haasteille.

3.3 Yhteistyösuhteet

Yhteistoiminnallista kulttuuria rakennetaan opettajien välisten yhteistyösuhteiden kautta,
jotka olen Littleä (1990) mukaillen jaotellut seuraavalla tavalla.
1. Ideoiden kertominen (Scanning for Ideas). Opettajat kertovat ideoistaan tai ajatuksis-

taan toisille, mutta välttävät niiden syvällisempää pohtimista tai kyseenalaistamista.
2. Auttaminen (Aid and Assistance). Toisia autetaan vain kysyttäessä, eikä toisen työhön

puututa. Syvällistä vuorovaikutusta ei ilmene.
3. Jakaminen (Sharing). Opettajat jakavat tietoja, resursseja sekä ideoita säännöllisesti,

ja ehdotuksista voi seurata muutoksia toisen praktiikkaan.
4. Saumaton yhteistyö (Joint Work). Opettajilla on mahdollisuus rikkaisiin, monipuoli-

siin ja syvällisiin vuorovaikutussuhteisiin. Keskinäistä vuorovaikutusta vahvistetaan
erilaisin yhteistyömuodoin, kuten toimintatutkimuksella, kollegiaalisella ohjauksel-
la, valmennuksella ja kumppanuussuhteiden ylläpidolla. Suhteille on luonteenomais-
ta sitoutuminen, jaettu vastuu, positiivinen keskinäinen riippuvuus, syvällinen ja
rakentava kritiikki sekä vuorovaikutus. Monissa tutkimuksissa on todettu, että sau-
maton yhteistyö ja kollegiaalisuus kehittävät opetus- ja oppimiskulttuuria (Fei-
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man-Nemser & Floden 1986, Rosenholtz 1989, Smylie 1988). Elleivät opettajat
kehitä omia kollegiaalisia suhteitaan, muutoksen mahdollisuus koulussa on hyvin
vähäinen (Barth 1990).

Sosiaaliset suhteet ovat opettajille yhteistyön kehittymisen perusta. Yhteistoiminnal-
lista muutosta ei ole ilman opettajien sosiaalisissa suhteissa tapahtuvia muutoksia. Tekni-
nen ja pinnallinen ideoiden jakaminen ilmentää kulttuurin byrokraattista ja individualis-
tista luonnetta, kun taas yhteistyöhön perustuvassa kulttuurissa ollaan valmiita jakamaan
koko suhteiden kirjo. Saumattoman yhteistyön kehittymisen ongelmana on, että se edel-
lyttää opettajien luokkahuoneautonomiaan liittyvien käsitysten muuttumista. Yhteistyö ja
autonomia kytketään opettajan kehittymistä koskevissa käsityksissä läheisesti toisiinsa
(esim. uusprofessionalismi, Kohonen & Niemi 1995). Autonomia on perinteisesti merkin-
nyt enemmän eristäytymistä kuin yhteistä vastuuta ja työhön liittyvien ilmiöiden jaka-
mista. Autonomiaan liittyvien käsitysten muuttuminen edellyttääkin omaan ammattiin
liittyvien tavoitteiden ja tarpeiden asettamista osaksi opettajayhteisön yhteisiä tavoitteita.
Yhteistyön onnistuminen myös edellyttää vastavuoroisuutta, jossa opettaja antaessaan
oman asiantuntemuksensa yhteisön käytettäväksi saa samalla kollegoidensa voimavarat
käyttöönsä. Ilman vastavuoroisuutta saumaton yhteistyö on mahdotonta.

Opettajien yhteistyösuhteissa tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä siihen, miten tie-
toa jaetaan opettajien kesken (Wallace & Louden 1994, 324). Yhteistyö on perinteisesti
nähty teknisenä, eli on olemassa vastaanottaja ja avun antaja (Holmes 1991). Sittemmin
yhteistyösuhteiden kehittyminen on nähty tapahtuvan pikemmin hitaasti ja epävakaasti
ilman, että avun hyväksyminen olisi itsestään selvää (Connelly & Clandinin 1988, Lou-
den 1991). Yhteistyö ei näin ollen ole mikään pysyvä tila, vaan se elää ja kehittyy opetta-
jien suhteissa ja koulun todellisuudessa tapahtuvien muutosten virrassa. Hyvässä yhteis-
työssä onkin joustavuutta, ja siinä muutokset hyväksytään osana opettajasuhteiden perus-
luonnetta. Tällöin vallitsevia käytäntöjä ja toimintamalleja ollaan valmiita tutkimaan ja
tarpeen mukaan muuttamaan ja kehittämään. Eri yhteistyösuhteiden muodot ovat siten
valittavissa sen mukaan, mikä on tilanteeseen ja tavoitteisiin nähden tarkoituksenmu-
kaista. Vaihtoehdottomuus on yhteistyön kehittymiselle varsin tuhoisaa.

Opettajien ammatillista päätöksentekoa ja opettajien välisiä suhteita ohjaa voimak-
kaasti kokemus siitä, millainen toiminta on hyväksyttävää ja millainen taas ei (Goodson
1980). Tämän vuoksi opettajien tekemät ratkaisut ovat kiinteässä yhteydessä kokemuk-
sien viitoittamaan tapaan toimia ja ratkaista yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Niasin
mielestä yhteistyökulttuurit perustuvat ja rakentuvat niille sosiaalisille ja moraalisille
käsityksille, joita opettajilla on yksilöiden välisistä suhteista, eivätkä niinkään opetuskäy-
täntöihin liittyville uskomuksille (Nias 1989, 73). Kun asiaa tarkastellaan tästä näkökul-
masta, voidaan todeta, että opettajan pitää tuntea olevansa tervetullut, arvostettu ja val-
mis omista lähtökohdistaan vapaaehtoisesti sitoutumaan yhteistyöhön. Onnistuneet
yhteistyösuhteet ja niihin liittyvät kokemukset eivät nouse pelkästään rationaaliselta poh-
jalta, vaan yhteistyötä ohjaavat myös inhimillisiin tunteisiin ja aikaisempiin kokemuksiin
liittyvät ilmiöt. Tällöin se, että jokin toimintamalli näyttää hyvältä ja järkevältä, ei vielä
riitä saamaan aikaan hyvää yhteistyötä, vaan tarvitaan myös opettajien sitoutumista ja
kiinnittymistä yhteistyötä edellyttäviin toimintatapoihin.

Analysoidessaan kahta tapaustutkimusta Walace ja Louden löysivät kahdeksan teki-
jää, joilla on merkitystä yhteistyön toteutumiselle.
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� Samankaltaisuudet (similarities) opettajien opetuskäytännöissä, toiveissa ja kasvatus-
käsityksissä yhdistävät opettajia. Yhtenevät käsitykset luokan tapahtumista ja opetuk-
sen toteutuksessa käytettävistä ratkaisuista auttavat yhteisen kielen löytymisessä ja
edistävät keskinäistä kommunikaatiota.

� Erilaisuus (differences) auttaa opettajia löytämään uusia ratkaisuja ja inspiroi amma-
tillista keskustelukulttuuria.

� Tasapaino (symmetry) osapuolten valtasuhteissa, reilu työnjako ja keskinäinen kunni-
oitus ovat edellytyksenä sille, että opettaja voi kokea itsensä tasavertaiseksi yhteis-
työkumppaniksi.

� Riskien jakaminen auttaa kohtaamaan epäonnistumiset, koska mahdolliset ongelmat
voidaan kohdata ja jakaa yhdessä. Tämä puolestaan kannustaa opettajia työssä tapah-
tuvaan kokeiluun ja helpottaa olemassa olevan tietotaidon monipuolista kehittämistä.

� Luottamus syntyy havaittujen heikkouksien ja vahvuuksien hyväksymisestä. Se on
luottamusta siihen, että opettaja voi hyväksyä itsensä ja toiset sellaisenaan.

� Kiireettömyys ja luonnollisuus (emergence) antavat yhteistoiminnallisuudelle aikaa
kehittyä. Tällöin yhteistoiminta on spontaania, luonnollista ja aitoa, eikä siihen liity
ulkopuolista pakkoa.

� Nöyryys (humility) kuvastaa pyrkimystä löytää tasapaino ammatillisen ylpeyden ja
vaatimattomuuden välillä. Tällöin opettajilla on varaa tunnustaa, että he eivät tiedä
jotakin tai että heillä taas on vaihtoehtoista tai parempaa tietoa jostakin asiasta.

� Reilu vaihto (fair exhange) takaa sen, että yhteistyösuhde on molemmin puolin pal-
kitseva. Toisinaan se voi olla työtaakan jakamista ja toisinaan taas erityistaitojen tai
tietojen vaihtoa. (Ks. Walace & Louden 1994, 327�331.)

Yllä esitetty luokittelu tuo varsin selkeästi esille yhteistyösuhteen monenlaiset odotuk-
set. Opettaja ei lähde yhteistyöhön pelkästään uusien tietojen ja taitojen saamiseksi, vaan
hän tuo mukanaan monia yhteistyösuhteisiin liittyviä inhimillisiä odotuksia ja tavoitteita.
Luokittelu selittää osaltaan myös sitä, miksi saumattoman yhteistyön tai yhteistoiminnal-
lisen kulttuurin esiintyminen koulussa on harvinaista. Pyrkimys kyseenalaistaa ja muut-
taa vallitsevia käytäntöjä saattaa vaarantaa opettajien välisten suhteiden tasapainon jättä-
mällä esimerkiksi samankaltaisuuteen tai luottamukseen liittyvät seikat huomioimatta.
Toisaalta voi olla myös niin, että opettajilla on keskenään erilaiset näkemykset siitä, miten
luottamus tai samankaltaisuus yhteistyössä tulisi ilmetä. Siksi pyrkimykset kyseenalais-
taa vallitsevia käytäntöjä voivat johtaa opettajien keskinäiseen luottamuskriisiin tai pel-
koon siitä.

Kollegiaalisuuden merkitys ei perustu pelkästään kontekstuaalisiin tekijöihin, vaan
kyse on ennen muuta sosiaalisesta muutoksesta (Johnson 1990). Opettajan suhde yhteis-
työhön on enemmän kokemusperäinen kuin rationaalinen, ja niinpä opettajien yhteistyö-
kuvaukset ovat tärkeitä viestejä opettajien välisissä suhteissa tapahtuvista muutoksista.
Jos opettajien näkemyksiä yhteistyösuhteiden toimivuudesta ei huomioida, jäävät pyrki-
mykset yhteistyön kehittämiseen varsin ulkokohtaisiksi. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että
opettajat voisivat hyväksyä ja tuoda julki omat käsityksensä yhteistyöstä, jotta heidän
keskinäiset suhteensa voisivat kehittyä yhteistoimintaa tukeviksi.
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3.4 Yhteistyön edut ja haasteet

Yhteistyön merkitystä korostetaan tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan. Hargrea-
ves (1994, 245) näkee yhteistoiminnallisuuden, joka on ominaista suunnittelulle, kulttuu-
rille, kehittämiselle, organisaatioille ja tutkimukselle, yhtenä postmodernin aikakauden
lupaavimmista käytännöistä. Opettajien yhteistyö on myös monissa tutkimuksissa määri-
telty hyvän opettajan ja hyvän koulun piirteiksi (esim. Sahlberg 1997). Yhteistyön ja kol-
legiaalisten suhteiden on väitetty olevan välttämätön edellytys sille, että opetusta voidaan
uudistaa ja kehittää (Kosunen 1994, 75). Monet tutkijat ovat myös todenneet, että yhteis-
työsuhteiden avulla voidaan tukea koulun ja opettajan ammatillista kehittymistä (Rosen-
holtz 1989, Smylie 1988, Lieberman & Miller 1990, McLaughlin & Yee 1988, Kohonen
& Leppilampi 1994). Barthín (1990, 31) tutkimukset osoittavat, että erityisesti oppilaat
hyötyvät opettajien välisestä yhteistyöstä.

Hargreavesin (1995, 151) mukaan yhteistyön perusperiaatteet nousevat seuraavien
näkökulmien pohjalta. Yhteistyö tarjoaa moraalisen tuen, joka edistää yhteisiin päämää-
riin ja oppimismahdollisuuksiin sitoutumista sekä edesauttaa näkemään uusia toiminta-
muotoja ja tukemaan toisia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikuttavuus ja tehok-
kuus lisääntyvät, kun voimavaroja ja resursseja voidaan yhdistää. Yhdessä voidaan saada
aikaan enemmän kuin yksilöinä (win-win-periaate). Ylikuormituksen vähentyessä ja ajan
hallinnan tehostuessa päästään resurssien ja rakenteiden kehittämiseen entistä tarkoituk-
senmukaisemmiksi. Ajan käsittäminen yhteisenä resurssina sen sijaan, että se käsitettäi-
siin yksilöllisenä resurssina, auttaa jäsentämään tehtäviä ja työtä uudella tavalla, jolloin
päällekkäisiä toimintoja voidaan karsia ja yksilöä suuresti rasittavia tehtäviä voidaan
jakaa. Paikkaan sidotun varmuuden lisääntyessä omien tavoitteiden saavuttaminen ja
työn organisointi saa uusia toiminnallisia mahdollisuuksia. Poliittinen vaikuttavuus ja
uskottavuus lisäävät omaan ammattiin liittyviä vaikutusmahdollisuuksia. Yhteistyö tar-
joaa myös puitteet reflektiivisyyden kehittymiselle, joka puolestaan tarjoaa monipuolisia
mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun.

Edellä kuvattujen etujen valossa ei ole ihme, että yhteistyö nousee keskeiseksi tavoit-
teeksi monissa meneillään olevissa muutos- ja kehittämisprosesseissa (vrt. luku 2). Tutki-
musten perusteella yhteistyötä kohtaan on vaikea löytää vasta-argumentteja. Voi kuitenkin
olla, että se, että yhteistyössä on niin paljon etuja, on kiinnittänyt tutkimusten ja kehittä-
mistoiminnan huomion liiaksi yhteistyön kehittämisen päämääriin ja tavoitteisiin. Tämän
takia voi olla vaikea nähdä, että monet koulussa vallitsevat tekijät eivät kuitenkaan tue
yhteistyön toteutumista. Tämän vuoksi yhteistyöstä tulee helposti itsetarkoitus ja yhteis-
työn kompleksiset ja jopa ristiriitaiset piirteet jäävät vaille riittävää huomiota.

Yhteistyö ei ole mikään automaattisesti onnea tuottava toimintamuoto. Jotkut tutkijat
ovat väittäneet, ettei yhteistyö sinänsä takaa opettajan kehittymistä, vaan se voi olla jopa
haitallista (disempowering) (Holmes 1991). Viime aikoina kritiikki on kohdistunut erityi-
sesti tapaan toteuttaa yhteistyötä. Koulun tasolla tapahtuva yhteistyö voi epäonnistua,
koska opettajat eivät ole ymmärtäneet yhteistyön merkitystä, heillä ei ole ollut tarvittavaa
halua ja taitoa tai toteuttaminen on ollut liian johtajakeskeistä. Pirneksen (1996, 123)
mukaan tavassa toteuttaa muutos näyttää olevan paljon opittavaa.
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"Asiaa, jolle on �sosiaalista tilausta� ja jonka syvin olemus on voimaannuttamisessa
(empowerment) sekä �ajattelevien aivojen arvostamisessa, toteutetaan liian usein käskyttä-
mällä ja valvomalla. Vaikka yhteistyön eduista ja tavoitteista ollaan pitkälle samaa mieltä,
näyttäytyvät tiimiytymiseen liittyvät syyt ja käsitteet olevan eri henkilöiden ja ammattien
kohdalla poikkeavia toisistaan � �."

Pyrkimys yhteistyöhön voi johtaa myös laumasieluisuuteen ja erilaisuuden välttämi-
seen (Mahlamäki-Kultanen 1998, 40). Kun asiaa tarkastellaan tästä näkökulmasta, voi-
daan väittää, että yhteistyön hyvät ja helpot puolet otetaan mielellään vastaan, mutta oppi-
miselle välttämättömät vaihtoehtoiset toimintatavat ja kriittisyys jätetään huomiotta.
Tuloksena on usein puolivillaisia ratkaisuja (Kuittinen & Salo 1999), joiden myötä yhteis-
työ menettää merkitystään. Yleensä yhteistyö nähdään liian positiivisena, jolloin ei ole
helppo hyväksyä mahdollisia negatiivisia seurauksia. Yhteistyön kehittymiseksi on tär-
keää hyväksyä mahdolliset ongelmat ja olla myös valmis ratkaisemaan niitä. Ongelmien
kohtaamista vaikeuttaa opettajien taipumus sitoutua mieluummin lyhyisiin suunnittelu- ja
toteutustuokioihin kuin pitkiin ja syvällisiin keskusteluihin (Cohen 1981).

Rosenholtz (1989, 102�103) toteaa yhteistyöllä olevan sekä suoria että epäsuoria vai-
kutuksia. Suora vaikutus tarkoittaa opettajien välitöntä ideoiden jakamista, auttamista ja
ohjaamista. Epäsuora vaikutus ilmenee lähinnä kollegiaalisuuden ja kokeilemisen nor-
meina, jolloin opettajien halu ja mahdollisuus kokeilla esimerkiksi uusia opetuskäytäntöjä
helpottuu. Yhteistyössä voidaan pyrkiä ja tavoitella pelkästään helposti toteutettavia ja
nopeita tuloksia tuottavia ratkaisuja, mutta samaan aikaan voidaan olla sokeita pitemmän
aikavälin tavoitteille, jotka kuitenkin ovat yhteistoiminnallisen kulttuurin kehittymisen
kannalta merkityksellisempiä.

Yhteistyö voi jäädä tekniseksi ja pinnalliseksi toiminnaksi, mikä vähentää sen merki-
tystä opettajan työn ja koulun kehittymisessä. Yhteistyö voi myös onnistua niin hyvin,
että ulkopuolisten osallistuminen alkaa näyttäytyä uhkana (Senge 1990). Tuloksena saat-
taa olla luokkahuonerajojen turvallinen laajentaminen lähipiiriin, jota halutaan suojella
ulkopuolisilta vaikutuksilta. Fullan ja Hargreaves (1991) puhuvat nk. sisäpiirin ammatti-
laisuudesta, joka sulkee muut yhteistyön ulkopuolelle. Sisäpiirien syntyminen on vaaral-
lista, koska se edistää helposti opettajayhteisön klikkiytymistä ja pirstoutumista. Yhteis-
työstä tulee opettajia jakava ja eriarvoisuutta lisäävä ilmiö.

Postmodernien ajatusten mukanaan tuoma moninaisuus ja erilaisuus voivat luoda pirs-
taleisen ja osin ristiriistaisen kuvan koulun todellisuudesta, mikä puolestaan saa yhä use-
ammin aikaan tunteen yhteisymmärryksen, yhteisen perustan ja turvallisuuden katoami-
sesta. Erilaisuuden ja vaihtoehtojen hyväksymisen rinnalle nousee yhä suurempi tarve
lisätä kontrollia ja säätelyä. Yhteistyöstä voi tulla entistä säädellympää ja kaavoihin kan-
gistuvaa. Tuloksena on näennäistä sitoutumista, prosessin merkitys vähenee, ja vieraantu-
minen yhteisestä päätöksenteosta kasvaa (Helakorpi & al. 1996).

Sahlberg (1996) mainitsee muutamia suomalaiseen kulttuuriin liittyviä yhteistyön
ongelmia. Avoimen vuorovaikutuksen synnyttämisessä voi olla meillä enemmän ongel-
mia kuin angloamerikkalaisessa kulttuurissa, josta suurin osa yhteistoimintaa koskevista
malleista ja tutkimuksista on peräisin. Toinen ongelma liittyy opettajien korkeaan päte-
vyystasoon, joka saattaa vaikeuttaa ammatin näkemistä kehittyvänä ja uudistumista vaati-
vana.
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Rosenholtzin (1989) mielestä voidaan määritellä neljä tekijää, joilla on merkitystä
yhteistyön lisääntymisessä: opetustyön tekninen varmuus, koulun yhteiset tavoitteet, pää-
töksentekoon osallistuminen ja yhdessä oppiminen. Erityisesti opetuksen tekninen var-
muus näytti olevan voimakkaasti yhteydessä yhteistyön tekemiseen, kun taas koulun
koolla tai sen sosioekonomisella statuksella ei näyttänyt olevan paljoakaan vaikutusta
opettajayhteisön kollegiaalisuuteen.

Yhteistyön monet mahdollisuudet liittyvät siihen, miten yhteistyö käsitteenä ymmärre-
tään, ja toisaalta siihen, kenen näkökulmasta yhteistyötä tarkastellaan. Kategorioimisen ja
luokittelun ongelmana ovat niiden vaihtoehdoton soveltaminen ja pyrkimys yhteistyön
moninaisuuden väheksymiseen. Tällöin on vaikea päästä tarkastelemaan eri yhteistyö-
muotojen ja mallien hyödyntämistä, ja toisaalta on vaikea nähdä yhteistyö kehittyvänä
ilmiönä. Erityisesti opettajien näkemykset ja niiden arvostaminen yhteistyön keskeisenä
voimavarana voivat unohtua, jolloin opettajat leimataan konservatiiveiksi ja muutoksen-
vastaiseksi ammattiryhmäksi.

Yhteistyön luomat odotukset ja sen tarjoamat kehittymisen mahdollisuudet ovat sidok-
sissa opettajien kykyyn kokea yhteistyö hyödyllisenä ja palkitsevana toimintamallina.
Siksi yhteistyön kehittyminen on läheisesti sidoksissa siihen, missä määrin opettajat saa-
daan aktivoitua yhteistyöhön ja missä määrin he voivat kokea vaikuttavansa yhteistoimin-
nallisen kulttuurin kehittymiseen koulussa. Järvilehdon (1996) mukaan yhteisiä tuloksia
voidaan periaatteessa saavuttaa ainakin kolmella tavalla. Ensinnäkin yhteistyö voi perus-
tua sellaiseen erikoistumiseen, joka johtaa yksilöiden yhteensovittamiseen ja yhteiseen
tulokseen ilman, että yksilöt pyrkivät tuohon tulokseen. Toista yhteistyön mahdollisuutta
voitaisiin kutsua institutionaaliseksi yhteistyöksi. Tällöin on olemassa joitakin yleisiä
sääntöjä tai aikaisemmin asetettuja tavoitteita, joiden pohjalta yhteinen organisaatio
rakennetaan riippumatta yksilöiden kunkinhetkisistä tavoitteista. Yhteinen tulos voi olla
kokonaan jotain muuta, kuin mihin yksilöt pyrkivät, eivätkä he välttämättä edes tunne
tuota institutionaalista tulosta. Tällaisessa yhteisössä tietoisuus yhteistä tavoitteista ja
tuloksesta olisi jo olemassa, mutta se olisi luonteeltaan varsin kehittymätöntä. Valta näyt-
täisi olevan niiden hallussa, jotka lait ja normit säätävät, vaikka sanotaankin sen olevan
kansalla. (Järvilehto 1996.)

Kolmantena mahdollisuutena on tietoinen yhteistyö, jossa yksilöt luovat yhteiset
tavoitteet ja osallistuvat yhteisten tulosten tuottamiseen. Yhteistyön lähtökohtana on kom-
munikaatio, jolloin yhteistyön osapuolet sovittavat ja muuntavat omaa organisaatiotaan
toisten organisaatioon sopivaksi. Tämä mahdollistaa toisen yksilön roolin omaksumisen
ja oman toiminnan tarkastelun toisen yksilön kautta. Tällaisessa organisaatiossa jokainen
yksilö on tiettyjen toiminnan tulosten kannalta erikoistunut omaan rooliinsa, mutta hän
voi tarpeen mukaan siirtyä roolista toiseen, koska hän hallitsee koko järjestelmän ja kyke-
nee sovittamaan oman toimintansa kulloiseenkin tilanteeseen. Tietoinen yhteistyön muoto
mahdollistaa tietoisuuden kehittymisen, sillä siinä jokainen yksilö on osallisena yhteisen
toiminnan tulokseen, mikä merkitsee myös kunkin osallistujan yksilöllisten kehitysmah-
dollisuuksien lisääntymistä.

Järvilehdon esittämät ajatukset saavat tukea myös opettajien yhteistyötä tutkineiden
kasvatustieteilijöiden taholta. Aikaisemmin mainittu pakotettu tai väkisin synnytetty
yhteistyö on hyvä esimerkki tästä: opettajat pakotetaan yhteistyöhön usein ulkoa ohjattu-
jen uudistusten ja intressien sanellessa tahdin. Tämänlaatuinen vallankäyttö jättää Fulla-
nin (1992, 104) mielestä oppilaitoksen todellisen kulttuurin huomiotta ja johtaa yhä
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lisääntyviin kontakteihin, joita kukaan ei halua. Yhteistyö voi olla joko ammatin arvos-
tusta lisäävää, jolloin se sisältää käytäntöön perustuvaa kriittistä oman työn pohdiskelua,
tai sitten se voi olla eristäytymistä väkisin rikkova mekanismi, jonka tavoitteena on saada
opettajat omaksumaan uudistuksia mekanistisen kritiikittömästi (Hargreaves & Dawe
1990, 7).

On siis varsin tärkeää se, missä määrin opettajat voivat olla vaikuttamassa yhteistyön
tavoitteisiin ja niitä määrittäviin toteuttamismahdollisuuksiin. Opettajien ja koulun lähtö-
kohdista lähtevä yhteistyö kiinnittää huomiota siihen, millaiset ovat yhteistyön toteutumi-
sedellytykset ja millaisilla kysymyksillä on merkitystä yhteistyön toteutumisessa. Opetta-
jia pitäisi rohkaista ottamaan kantaa asioihin ja kehittämään omia yhteistyöedellytyksi-
ään, ja toisaalta tutkijoiden pitäisi olla mukana tukemassa ja avaamassa uusia tulkinnan-
mahdollisuuksia yhteistyön ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. Jotta opettaja voisi kokea
yhteistyön mielekkäänä, tulisi sen tarjota mahdollisuuksia omien kehitystarpeiden tiedos-
tamiseen ja niistä nousevien tavoitteiden asettamiseen, monipuoliseen yhdessä kokeilemi-
seen, pohtimiseen ja keskusteluun sekä yhteistyön oppilaskeskeisyyteen (Fullan 1992,
89).

Onnistunut yhteistyösuhde ottaa yhteisten kehittämistavoitteiden ohella huomioon
opettajan henkilökohtaiset tarpeet ja odotukset (Lauriala 2000). Tämän vuoksi epäviralli-
semmat, opettajien keskuudessa luonnollisesti syntyneet yhteistyösuhteet, jotka ovat luot-
tamuksellisia ja tukevia sekä mahdollistavat asioiden jakamisen, voivat olla yhteistoimin-
nan ja opettajana kehittymisen kannalta tärkeitä (Nird & Little 1986, 498). Tämä kuiten-
kin edellyttää sellaisia kollegiaalisia normeja ja sellaista yhteistyökulttuuria, että yhteis-
työ on pitempikestoista ja yhteistyöllä on keskeinen merkitys opettajan päivittäisessä
työssä (Hargreaves 1992, 226). Mikäli tällaista yhteistyötä esiintyy, on se yksilölle mer-
kittävä voimavara (Fullan 1990, 16).

Yhteistyössä tulisikin pyrkiä lisäämään ja luomaan opettajille erilaisia mahdollisuuksia
osallistua asioiden yhteiseen työstämiseen. Hargreavesin (1992) mukaan todellinen
yhteistyö on olennainen osa opettajan arkipäivää ja tässä mielessä mielekäs osa opettajana
olemista ja toimimista. Reinkenin (1998, 13�14) tutkimuksessa olleiden opettajien
yhteistyösuhteet olivat hyvin erilaisia ja monimuotoisia, mutta heidän yhteistyösuhtei-
taan yhdisti kolme keskeistä elementtiä. Ensinnäkin yhteistyön on perustuttava suhteelle,
jossa riippumattomuus ja yhteiseen sitoutuminen täydentävät toisiaan. Toiseksi opettajilla
oli olemassa tietty etiketti tai kulttuuriin liittyvät normit, jotka yhteistyösuhteen piti täyt-
tää: huumorintaju, kohteliaisuus, henkilökohtaisen kritiikin välttäminen ja vastavuoroi-
suuden periaate. Kolmanneksi opettajat valitsevat yhteistyökumppaninsa iän ja sukupuo-
len mukaan ja lisäksi sen perusteella, missä määrin heillä on yhteisiä tietoja, näkemyksiä,
sekä missä määrin he voivat luottaa ja kunnioittaa toisiaan. Jos useammassa kuin yhdessä
näistä kolmesta keskeisestä elementistä oli ongelmia, yhteistyösuhdetta oli vaikea luoda.

3.5 Pohdintaa

Yhteisöllisyyden perusristiriitana on ihmisen kaipuu samanaikaisesti individualismiin ja
yhteisön tarjoamaan turvaverkkoon (Mahlamäki-Kultanen 1998, 33). Yhteistoiminnalli-
nen kulttuuri on monien odotusten ja tarpeiden näyttämönä, ja niinpä yhteistyön toteutu-
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mismahdollisuudet voivat olla hyvinkin erilaiset eri opettajaryhmien ja koulujen kohdal-
la. Yhteistyö ei ole neutraali tai pelkästään positiivinen käsite, eikä yhdessä tekeminen
sinällään ole ratkaisu mihinkään, vaan olennaista on se, miten opettajat pystyvät hyödyn-
tämään yhteistyöstä avautuvia mahdollisuuksia. Siksi tässä tutkimuksessa pyritään koros-
tetusti tutkimaan opettajien tulkintoja niistä kulttuurisista edellytyksistä, joiden kautta
yhteiset tavoitteet ja tarpeet toteutuvat. Opettajien käsitykset yhteistyön mahdollisuuksis-
ta ja rajoituksista rakentavat kuvaa siitä, millaiset ovat yhteistyön kulttuuriset realiteetit.

Yhteistyökulttuurin ymmärtäminen monimuotoisena ja osin epämääräisenä verkos-
tona, jossa monet yhteistyön kautta aktivoituvat ilmiöt konkretisoituvat, johtaa eittämättä
siihen päätelmään, että opettajan tulkinnoilla on keskeinen merkitys sille, millaiseksi
opettajien yhteistyö voi muotoutua. On myöskin syytä olettaa, ettei opettajien käsitys
yhteistyöstä noudata kategorioiden tai luokittelujen logiikkaa, vaan yhteistyötä toteute-
taan monin eri tavoin. Tämä moninaisuus on tutkimukseni suuri haaste, ja sitä rakentavat
ilmiöt ja käsitteet ovat yhteistyön keskeistä merkityssisältöä. Siksi tutkimuksessani pyrin
lähestymään yhteistyön oletettua moninaisuutta kokonaisvaltaisesti, minkä myötä toivon
löytäväni jäsentynyttä teoriaa. Yhteenvetona yhteistyökulttuurin kehittämishaasteet voi-
daan tiivistää seuraavasti:

Yhteistyökulttuurin kehittämishaasteena on laajentaa perinteistä individualismiin,
teknisyyteen sekä ideoiden ja virikkeiden vaihtoon painottuvaa opettajakulttuuria
kohti saumattoman, monipuolisen, laaja-alaisen ja uudistavan yhteistyön kulttuuria.



4 Opettajien yhteistyön kehittäminen tiimityössä

Opettajien yhteistyöhön liittyviä kehittämishaasteita tarkastellaan tässä tutkimuksessa tii-
mityön viitekehyksessä. Pyrin etsimään perusteltuja näkemyksiä sille, miten opettajien
yhteistyön kehittymistä voidaan tukea ja arvioida. Tiimityöllä voidaan viitata kahteen hie-
man toisistaan poikkeavaan perinteeseen. Ensinnäkin opetuksen ja kasvatuksen piirissä
on jo kauan pyritty kehittämään erilaisia yhteistyömuotoja kuten team teaching (War-
wick 1972) tai team coaching (Neubart & Bratton 1987). Tätä perinnettä ovat jatkaneet
etenkin yhteistoiminnallisen oppimisen kehittäjät, kuten Sharan ja Sharan (1992) sekä
Johnson ja Johnson (1994). Tiimityöllä voidaan myös viitata sellaiseen työskentelyyn,
jonka keskeisenä elementtinä on oppivan organisaation teorian piirissä esiintyvä koko
organisaation toiminnallinen perusyksikkö tiimi (Senge & al. 1994). Tällöin koulu on
jaettu pieniin ryhmiin eli tiimeihin, joilla on tehtävästä riippuen varsin itsenäinen asema
ja paljon toiminnallista valtaa sekä vastuuta (Helakorpi 1996). Tiimin toiminnan ei tarvit-
se rajoittua pelkästään opetukseen tai oppimiseen, vaan tiimi voi olla koulun kehittämi-
sen väline laajemmassakin mielessä. Tällöin kiinnitetään erityisesti huomiota tiimin ase-
maan ja merkitykseen organisaatiossa.

Tiimi voidaan määritellä pieneksi ryhmäksi ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä tai-
toja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen tehtävään sekä suoritustavoitteiseen ja yhteiseen
toimintamalliin ja jotka ovat yhteisvastuussa suorituksistaan (Katzenbach & Smith 1993).
Sengen (1990) mukaan yksilön syvällinen työssä oppiminen ja kehittyminen vaatii tuek-
seen ryhmän eli tiimin, jossa taitojen ja kykyjen, tietoisuuden ja herkkyyden sekä asentei-
den ja uskomusten tutkiminen ja muuttaminen on mahdollista. Tiimissä opettaja voi hyö-
dyntää ja kehittää omia kykyjään ja ajattelumallejaan yhdessä toisten kanssa tapahtuvan
vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla. Tiimi tarjoaa myös hyvät puitteet luovalle oppimi-
selle, joka katsotaan välttämättömäksi muutoksen hallinnassa, koska sen avulla päästään
tutkimaan asioiden taustaoletuksia ja -arvoja. Pyrin myöhemmin esittelemään, miten
nämä edellä kuvatut piirteet voivat toteutua.

Tiimityön historiassa voidaan nähdä kaksi ajanjaksoa, joiden aikana tiimityö on nous-
sut kiinnostuksen kohteeksi. Engeströmin (1993, 124) mukaan 1960- ja 1970-luvuilla
sosiotekninen ajattelutapa korosti tiimin autonomisuutta ja itsenäisyyttä. Tiimejä perustet-
tiin, koska niillä katsottiin olevan myönteisiä vaikutuksia työmotivaatioon sekä demokra-
tian, osallistumisen ja työn inhimillisyyden kokemiseen. 1980- ja 1990-luvuilla tiimityö
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on ollut osa organisaation joustavuutta, asiakaskeskeisyyttä ja asiantuntijuuden kehittämi-
sen strategiaa. Engeströmin (1993, 124) mukaan tiimejä ei enää nähdä niinkään autono-
misina verstaina, vaan monimutkaisen työnjaollisen verkoston solmuina tai linkkeinä, joi-
den tulee olla avoimessa vuorovaikutuksessa toiminnan tahojen kanssa. Työn organisoitu-
misessa on täten korostunut yhteisöllisyyteen ja joustavuuteen pyrkiminen.

Seuraavassa tarkastelen ja luonnehdin opettajien tiimityötä muutamien keskeisten
näkökulmien kautta. Painopiste tarkastelussani ei ole kuvata tiimityötä jonkin yksittäisen
tiimityöteorian kautta (esim. Senge 1990, Katzenbach & Smith 1993, Parker 1996), vaan
pyrin laajemmin kuvaamaan tiimityötä koskevia käsityksiä opettajan näkökulmasta ja
ottamaan niihin kantaa. Tavoitteena on kuvata, mitä opettajien tiimityöltä odotetaan ja
millaisia käytännön seurauksia näihin odotuksiin liittyy. Tiimityön tarkastelussa pyritään
huomioimaan myös opettajan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä piirteitä. Tarkasteluni
palvelee tutkimuksessani käytetyn tiimityömallin rakentamista mutta toimii myös yhteis-
työn kehittämistä kuvaavana tulkintakontekstina.

4.1 Tiimityö yhdessä oppimisena

Lähestyn tiimityötä ja sen merkitystä yhteistyön oppimisen näkökulmasta. Toisin sanoen
kyse on siitä, miten opettaja oppimisen kautta hyödyntää koulun kulttuurisia ja sosiaali-
sia resursseja. Valinnallani haluan korostaa yhteistyön monia mahdollisuuksia, jolloin
yhteistyön merkitystä ei nähdä suljettuna, vaan avoimena ja kontekstuaalisesti muotoutu-
vana merkityskokonaisuutena. Yhdessä oppiminen on yhdessä toimimisen muodon ja
sisällön välistä vuorovaikutusta. Menestyksekäs yhteistyön kehittäminen ei voi ilmetä
ilman oppimiskokemuksissa tapahtuvia laadullisia muutoksia (Fullan 1991, 344).

Opettajia koskevissa tutkimuksissa on viime aikoina oltu yhä kiinnostuneempia opetta-
jasta oppijana ja ennen muuta oppimiseen liittyvästä sosiaalisesta ja kulttuurisesta viiteke-
hyksestä (Niemi 1995, 5). Opettajan ammatillisen kehittymisen kuvaaminen sosio-
konstruktivistisesta (Niemi 1995, 20), sosiokulttuurisesta (Lauriala 1997), yhteistoimin-
nallisen toimintatutkimuksen (Kemmis & Wilkinson 1997) tai organisaation (Järvinen
1997) näkökulmasta ovat auttaneet meitä ymmärtämään kontekstin ja siihen liittyvien
ilmiöiden merkitystä opettajalle. Tällainen tutkimus kuvastaa laajemminkin pyrkimystä
siirtyä opettajan analyyttisestä ja objektivoivasta tarkastelutavasta kohti kokonaisvaltai-
sempaa, vuorovaikutteisempaa ja aktiivista opettajakuvaa. Opettajana oleminen nähdään
erityyppisinä ja -tasoisina suhteina yhteisöön ja sosiaalisiin toisiin, joiden kautta syntyvät
kokemukset ja käsitykset muovaavat ymmärrystä ja käyttäytymistä (Buchman 1991).

Oppimisen nostamista tiimityön keskeiseksi elementiksi voidaan perustella myös sillä,
että itse työ nähdään nykyään aikaisempaa enemmän oppimisprosessina. Elinikäisen
oppimisen näkökulmasta työ ja siinä kehittyminen on jatkuvaa oppimista. Mikään
ammatti ei pysy muuttumattomana, vaan jokaisessa työssä vaaditaan elinikäisen oppimi-
sen taitoja ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tulevaisuuden työyhteisöjä
kuvataan termillä oppiva yhteisö (learning community). Oppivassa yhteisössä eri tieto- ja
taitopotentiaaleja pyritään yhdistämään tilanteen ja toiminnan kannalta mielekkäällä
tavalla. Tämä edellyttää verkostoihin ja erilaisiin yhteistyösuhteisiin sekä -organisaatioi-
hin perustuvia toimintajärjestelmiä (Longworth 1995).
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Koska usein on aika epäselvää, mihin oppimisella tiimityön yhteydessä viitataan (vrt.
Sarala 1996, 55), olen tarkasteluni lähtökohdaksi valinnut seuraavan luokittelun tiimissä
tapahtuvan oppimisen eri muodoista.

� Yksikehäinen oppiminen on yritysten ja erehdysten kautta tapahtuvaa oppimista, jossa
toimintaa ohjaavat rutiinit, joiden avulla ylläpidetään olemassa olevaa kulttuuria
(Argyris & Schön 1978). Siitä on käytetty myös nimityksiä alemman tason oppimi-
nen (Fiol & Lyles (1985) ja sopeutuva tai selviytyvä oppiminen (Senge 1990). Opet-
tajatutkimuksessa yksisilmukkaisessa oppimisessa viitataan tekniseen tai praktiseen
tietämiseen (Carr & Kemmis 1986) sekä käyttötietoon (Kosunen 1994), jotka pohjau-
tuvat rutiinien ja traditioiden ohjaamaan ammattikäytäntöön.

� Kaksikehäinen oppiminen sisältää edellisen lisäksi olemassa olevien normien ja ide-
ologioiden kyseenalaistamista (Argyris & Schön 1978). Siihen liittyy myös yhteiseen
tietämykseen tai rutiineihin kohdistuvia muutoksia (Dodgson 1993). Kaksikehäiseen
oppimiseen on myös viitattu korkeatasoisen oppimisen käsitteellä tai strategisen
oppimisen termillä (Fiol & Lyles 1985). Opettajatutkimuksessa kaksisilmukkaiseen
oppimiseen viitataan kriittisen tiedostamisen (Carr & Kemmis 1986) tai käyttöteorian
(Kosunen 1994) käsitteillä, joilla kuvataan kyseenalaistavaa suhdetta työhön liittyviä
arvoja ja uskomuksia kohtaan.

� Uutta luovaa oppimista esiintyy, kun osataan hyödyntää edellisiä tarkoituksenmukai-
sella tavalla (Senge 1990). Opettajatutkimuksessa vastaavana käsitteenä käytetään
transformatiivisen oppimisen käsitettä (Mezirow 1991), jolla viitataan sellaiseen
oppimiseen, jossa oppimisen kautta syntyy uusi tarkastelunäkökulma.

Yllä esitetty jaottelu kokoaa yhteen monia tiimityötä ja opettajien kehittymistä kuvaa-
via käsityksiä. Koulukulttuuri on byrokraattisuudessaan ja konservatiivisuudessaan ollut
hyvin yksikehäisen oppimisen tyyppistä. Muutoksen kohteena ovat olleet enemmän asia-
sisällöt kuin se, miten niitä toteutetaan tai millaisia arvoja ne palvelevat. Se, että kouluissa
esiintyy vähän kaksikehäistä ja luovaa oppimista, vahvistaa koulujen individualistista
kulttuuria ja vähentää muutoksessa tarvittavien vuorovaikutussuhteiden, riskinottamisen
ja kollegiaalisen tuen mahdollisuutta.

Pyrkimys kaksikehäiseen ja luovaan oppimiseen voidaan nähdä keinona yhteisen toi-
mintakulttuurin tiedostamiseen sekä systemaattiseen ja dynaamiseen kehittämistyöhön,
joka helpottaa yhä monimutkaistuvan todellisuuden hallintaa ja joka kehittää jäsenten
päätöksenteko- ja reagoimiskykyä (Dodgson, 1993). Oppimisen muodolla ja laadulla on
merkitystä siinä, miten ihmiset havaitsevat ja luokittelevat ilmiöitä (Juuti 1995, 25). Se,
missä määrin näitä käsityksiä voidaan tai ollaan valmiit jakamaan ja kyseenalaistamaan,
on yhteydessä mahdollisuuksiin oppia ja kehittää omaa työtään. Toisaalta oppiminen on
parhaimmillaan tarkoituksenmukaista. Luovan oppimisen periaatteiden mukaisesti on
hyvä tietää, milloin rutiinit ovat tarkoituksenmukaisia ja milloin taas ne estävät kehitty-
mistä ja uuden oppimista.

Jotta yhdessä oppimista tapahtuisi, yhteistyön päämäärien ja toiminnan pitää olla ase-
tettujen tavoitteiden kanssa samansuuntaisia. Yhdessä oppimista viitoittavien selvien ja
tarkkojen tavoitteiden määrittäminen on opettajille kuitenkin vaikeaa (Karjalainen 1991,
16). Muutos kohti kaksisilmukkaista ja luovaa oppimista voi kohdata monia ongelmia,
sillä yhteisen kielen puuttumisen ohella kyseenalaistaminen ja uusien vaihtoehtojen esille
tuominen voivat lisätä opettajien kokemaa epävarmuutta ja heikentää opetustyöhön liitty-
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vää hallinnan tunnetta. Yhteiseen oppimisprosessiin voi olla vaikea sitoutua, jos sen seu-
raukset koetaan negatiivisina. Tämän vuoksi on tärkeää nähdä oppimisen laadussa tapah-
tuvat muutokset pitkän aikavälin ilmiöinä, jotka koostuvat monista eri osatekijöistä.

4.2 Tiimityö oppimisprosessina

Tiimin yhteistyö ei ole mikään yksittäinen temppu tai taito, joka opitaan, vaan ennemmin-
kin oppiminen on nähtävä kehittymisprosessina. Tiimissä tai ryhmässä tapahtuvaa kehit-
tymistä voidaan lähestyä kolmesta eri näkökulmasta (Mennecke & al. 1992).
1. Progressiivisen kehitysmallin mukaan oletetaan, että ryhmä kehittyy ja kypsyy ajan

myötä. Tätä näkökulmaa edustaa Tuckmanin (1965) malli, jossa kehitys on jaettu nel-
jään vaiheeseen: muotoutuminen, kuohunta, sääntöjen muotoutuminen ja tehokkaan
suorituskyvyn vaihe.

2. Jaksottaisten (syklisten) mallien taustalla on elämänkaaren käsite, jonka mukaan
ryhmä kehittyy samanlaisten vaiheiden kautta kuin yksilö: syntyminen, kehitys ja
kuolema.

3. Epäjatkuviin malleihin sisältyy ajatus, etteivät ryhmän kehittymisvaiheet noudata
mitään säännönmukaista kaavaa. Kehitystä ohjaavat toiminnan haasteet ja uhkat syn-
tyvät ryhmän toiminnasta ja siihen yhteydessä olevasta toimintakontekstista käsin.
Näiden haasteiden ja uhkien yhteisvaikutus säätelee siten edelleen ryhmän kehitty-
mistä. Kun ryhmän toimintatapa, henkilöstösuhteet ja tavoitteet ovat sopusoinnussa
keskenään, ryhmä kehittyy koko ajan toimiessaan. Muussa tapauksessa toiminnassa
on katkoja ja häiriöitä silloin, kun ryhmän täytyy vaihtaa tai muuttaa tavoitteita tai
yrittää selvittää toimintaa haittaavia henkilöstöristiriitoja.

Tässä työssä näkökulma ryhmän kehittymiseen on epäjatkuvan mallin mukainen.
Kehittyminen ja oppiminen nähdään opettajan työn luonteen mukaisesti kompleksisena ja
monimutkaisena tehtävänä, jonka ratkaiseminen harvoin noudattaa mitään kaavaa. Oppi-
misprosessissa tehdyt valinnat noudattavat kontekstista, sosiaalisista suhteista ja työn
moninaisuudesta syntyvää logiikkaa. Engestömin (1993, 127) mielestä tiimityön oleelli-
nen tuntomerkki ei ole työryhmän ulkoinen muoto tai ryhmien välisten yhteyksien ole-
massaolo, vaan oleellista on tapa, jolla tiimit rakentavat ja käsitteellistävät työnsä koh-
teen. Hahmottelen tiimityön eri ulottuvuuksia ja siihen liittyviä ilmiöitä lähinnä oppimi-
sen näkökulmasta. Oppiminen ymmärretään opettajan kehittymisen näkökulmasta, ja
niinpä tiimin nähdään tarjoavan opettajalle mahdollisuuksia omien tietojen, taitojen sekä
ajattelun ja toimintamallien kehittämiseen yhteisten oppimisprosessien kautta.

Koska ymmärrän tiimityön epäjatkuvan mallin mukaisena oppimis- ja kehittymispro-
sessina, en näe mielekkäänä vallitsevaa tapaa kuvata tiimin kehittymistä peräkkäisten vai-
heiden muodostamana jatkumona (esim. Katzenbach & Smith 1993, Parker 1996).
Kuvaustavassa ei sinänsä ole mitään väärää, vaan ongelma on kaavamaisuudessa: esiinty-
vien vaiheiden oletetaan olevan loogisessa ja rationaalisessa suhteessa toisiinsa. Tällöin
huomio on kiinnittynyt enemmän vaiheiden peräkkäisyyteen kuin yhteistyön merkityk-
seen ja sisältöön sinänsä. On syytä olettaa, ettei kehitys oppimisenkaan kohdalla tapahdu
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pelkästään joukkona muutoksia, vaan se tapahtuu myös epäsäännöllisemmin ja siten, että
jotkin asiat korostuvat toisten kustannuksella. Myös Kärkkäinen (1997, 1999) näkee opet-
tajatiimin kehittymisen lineaarisen kuvaamisen varsin ongelmallisena.

Tiimityössä oppimisen onnistuminen edellyttää yhteisten tavoitteiden ja toimintamal-
lien löytymistä. Uuden ryhmän ongelmana usein on, ettei tiimin jäsenten erilaisia näkö-
kulmia kyetä vielä hyödyntämään. Osallistumisen aste voi olla hyvin vaihteleva, yhteisiä
kokemuksia voi olla vähän, tai niitä ei vielä tiedosteta. Tiimin jäsenet pitävät mieluummin
kiinni omista näkökannoistaan kuin hyödyntävät ryhmän asiantuntemusta. Tästä seuraa,
että kokeilutoimintaa on vähän eikä riskejä haluta ottaa. Tiimi voi enintään hyödyntää
jonkin verran uutta tietoa, joka liittyy sen tehtävään tai edessä olevien kysymysten ratkai-
suun. (Sarala & Sarala 1996, 149.) Alkuvaiheessa tietoa kerätään aiheeseen liittyvänä,
mutta tiimi ei välttämättä osaa muodostaa uusia yhteisiä jaettuja käsityksiä ja jäsennyksiä
(Dechant & al. 1993, 10�11).

Eri ryhmissä uusien asioiden tai uusien ryhmäläisten samanlaisuus ja erilaisuus koe-
taan eri tavoin. Mitä lähempänä uusien asioiden ominaisuudet ja toiminnot ovat ryhmän
omaksumia käyttäytymismalleja ja käsityksiä, sitä helpommin tiimin jäsenet voivat
samaistua ryhmään. Uusissa tilanteissa ryhmän perusoletukset suuntaavat mahdollisia rat-
kaisuja (Mäenpää 1997). Ryhmäkokonaisuuden kokeminen varsinkin uusissa tilanteissa
edellyttää, että ryhmä ei koe uuden asian heikentävän liiaksi ryhmän perusturvallisuutta.
Erityisesti perusoletustilassa toimivat ryhmät pyrkivät suojaamaan rajojaan (Bion 1961).
Uusien asioiden vaikutus ryhmään ei niinkään johdu itse asiasta kuin siitä, miten ryhmä
kykenee kollektiivisesti käsittelemään muuttuneessa tilanteessa käyttäytymisensä rajoja
(Mäenpää 1997).

Tiimi joutuu opettelemaan ryhmäksi, toimimaan, elämään yhdessä ja hoitamaan sille
kuuluvat tehtävät. Lähtökohtana on, että suostutaan tarvitsemaan jokaisen panosta, suos-
tutaan olemaan jokaisen panoksesta riippuvaisia ja osataan olla sen intensiivisyyden ja
läheisyyden kanssa, jota yhdessä tekeminen merkitsee (Ankkuri-Ikonen 1997). Toisiin
kohdistuvat tarpeet ja tunteet voivat myös vaihdella tilanteista ja tehtävästä riippuen, jol-
loin on tärkeää, että jokaisella on tilaa ja mahdollisuuksia tuoda omat näkemyksensä
yhteiseen keskusteluun.

Ryhmässä olemisen merkityksen tiedostaminen ei ole helppo tehtävä, koska muutos
uuteen koetaan usein ahdistavaksi. Kollektiivisen ahdistuksen kokeminen ryhmän alku-
vaiheessa johtuu Scheinin (1985) mukaan siitä, ettei ole olemassa vielä yhteisiä malleja ja
normistoja. Ryhmän alkuvaiheessa jokainen ryhmän jäsen suunnistaa aikaisempien ryh-
mään liittyvien kokemuksiensa mukaan. Oleellista on, että ryhmän käyttäytymismallien ja
kollektiivisen tunteen muodostuminen pystyttäisiin näkemään oppimisprosessina.

Opettajan näkökulmasta on merkittävää, missä määrin ryhmään liittyminen ja sen toi-
mintaan sitoutuminen avaavat mielekkäitä ja merkityksellisiä oppimiskokemuksia.
Yhteistyöhön pitää sisältyä kehitystehtävä (Fullan & Stiegelbauer 1991, Kohonen 1993),
ja on hyvä muistaa, että oppiminen ei ole aina onnistumisen riemua ja toiminnan tavoittei-
den tuloksellista saavuttamista (Sarala & Sarala 1996, 64). Siihen kuuluu myös epäonnis-
tumisia ja ristiriitoja, ja tämän näkeminen tiimityön lupaamien positiivisten käsitysten
mukaisena voi olla hankalaa. Työn kehittäminen ei näyttäydy välttämättä omien kykyjen
ja ammatin kehittymisenä, vaan se voi olla jopa omaa ammattitaitoa heikentävää. Tässä
mielessä kriisit eivät ole vain aloittelevalle ryhmälle luonteenomaisia piirteitä, vaan tiimin
kehittyminen tuottaa jatkuvasti tilanteita, jotka haastavat ryhmän oppimisvalmiudet.
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Tiimityössä tulisi pyrkiä synergiaan, jossa asioiden merkitykset ja niihin suhtautumi-
nen alkavat muuttua yhdessä tapahtuvan asioiden uudelleenjäsentämisen avulla (Dechant
1993, 10�11). Tiimin tulisi tarkastella kriittisesti aiemmin itsestään selvinä pidettyjä
arvoja, toimintapuitteita ja uskomuksia. Tiimityön tavoitteena on päästä jatkuvaan oppi-
miseen, jossa yhdessä tapahtuvasta asioiden uudelleen jäsentämisestä on tullut käytäntö ja
jossa jäsenet pystyvät integroimaan näkemyksiään. Erilaisuudesta on alkanut tulla uuden
luomista edistävää käyttövoimaa, ja tiimi kykenee myös olemaan työnsä kautta vuorovai-
kutuksessa muun organisaation kanssa (Dechant 1993, 11). Tiimioppimisprosesseista on
alkanut tulla luontevaa jokapäiväistä käytäntöä, jota ei enää koeta muusta toiminnasta
erillisenä.

Opettajille pyrkimys kohti jatkuvaa oppimisprosessia ei ole vain ryhmän sisäistä kehit-
tymistä, vaan se kytkeytyy olennaisesti luokkahuonekäytännöissä tapahtuviin muutok-
siin. Rosenholtz (1989, 4�5) viittaa opettajien yhteistyötä tutkiessaan epävarmuuteen ja
itsetunnon uhkaan, jotka antavat leimansa yhteistyön kehittymiselle ja sen muotoutumi-
selle. Erityisesti puutteet opetustyön teknisessä sujuvuudessa ja opetustaitojen hallin-
nassa vaikeuttavat yhteistyön kehittämistä. Opettajan työssä onnistumisen kokemukset
ovat ensisijaisesti yhteydessä oppilaiden kanssa saavutettuihin onnistumisiin, ja näille
onnistumiskokemuksille opetustyön vaikea ennustettavuus on jatkuva riski. Epävarmuus
johtaa helposti teknisiin ja usein varsin kapeisiin opetuksellisiin ratkaisuihin, jotta amma-
tillinen itsetunto säilyisi. Epäonnistuminen ei ole vain tapaus tai kokemus, vaan se järkyt-
tää opettajan ammatti-identiteettiä laajemminkin. Oman luokan hallintaan liittyvät kysy-
mykset voivat joko avata tai sulkea opettajan ja ryhmän välistä vuorovaikutusta.

Yhteistyötä täytyy sen kehittämisen ohella myös pitää aktiivisesti yllä. Prosessia on
tarkkailtava ja arvioitava. Tärkeintä on ylläpitää prosessia, ei se, että toiminta on koko
ajan häiriötöntä tai teknisesti virheetöntä. Jos kaikki sujuu liian hyvin ja ilman ongelmia,
on vaarana, että on jo menetetty jotakin siitä herkkyydestä ja avoimuudesta, joka on luo-
van ja monitasoisen työskentelyn välttämätön edellytys (Ankkuri-Ikonen 1997). Onkin
varottava, ettei tiimityössä juututa arvioinnin tai prosessin tarkkailemisen kautta johonkin
yksityiskohtaan, joka ei kokonaisuuden kannalta ole olennainen tai johon ei heti löydy
ratkaisua. On tärkeä hyväksyä oppimisprosessissa tietynasteinen keskeneräisyys.

4.3 Vuorovaikutus tiimissä

Louis (1994, 16�17) pitää toimintaa ja siihen liittyvää vuorovaikutusta tehokkaan muu-
toksen ja kollektiivisen oppimisen välineenä. Ruohotien (1998, 54) mukaan viime vuosi-
na on kiinnitetty yhä enemmän huomiota vuorovaikutussuhteisiin perustuvaan oppimi-
seen organisaatioissa (relationship-based learning). Jotta vuorovaikutus voisi olla yhdes-
sä oppimista edistävää ja kehittävää, pitää yhteistyössä olla pyrkimys vastavuoroisuu-
teen, keskinäiseen riippuvuuteen ja toisen huomioimiseen (Fletcher 1996). Tiimin vuoro-
vaikutustaidot lähtevät ryhmäilmiöiden ymmärtämisestä ja tunnistamisesta. On tärkeää
olla selvillä ryhmän yhdenmukaistavasta vaikutuksesta, ryhmäajattelusta ja siitä, miten
samankaltaisuus voi tuottaa liian nopeita ratkaisuja sekä estää mahdollisten vaihtoehto-
jen tutkimisen ja riskien riittävän arvioimisen. Erilaisuus ja itsenäisyys, omilla aivoilla
ajattelu ja toisaalta suostuminen yhteisiin sopimuksiin eivät ole kuitenkaan helppoja asi-
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oita, sillä niillä kaikilla on taipumus kyseenalaistaa opettajien ja koulun perusoletuksia.
Vallitseviin käsityksiin ja toimintamalleihin kohdistuvia muutoksia usein pelätään, koska
ne lisäävät epävarmuutta. Epävarmuus voi johtaa suojautumiseen tai olla alku uuden
oppimiselle, joten on tärkeää, millaisia merkityksiä epävarmuus opettajissa herättää.

Opettajien yhteistyön kehittymisen keskeisenä edellytyksenä pidetään vuorovaikutuk-
sessa tapahtuvia muutoksia (Niemi 1996, 250). Engeström (1993) ja Kärkkäinen (1997)
tarkastelevat kehittävän työn tutkimuksen näkökulmasta tiimin vuorovaikutusta käsit-
teillä koordinaatio, kooperaatio ja kommunikaatio. Koordinaatioksi kutsutaan rutiinin-
omaista, itsestään selvänä pidettyä kaavaa noudattavaa vuorovaikutusta. Koordinaatiossa
tiimin jäsenet eivät niinkään puhu toisilleen tai vaihda ajatuksia. Pikemminkin kyse on
olemassa olevien reviirien ylläpitämisestä ja niiden rajojen hionnasta tai yhteensovittami-
sesta. Tämäntyyppinen vuorovaikutus on tyypillistä silloin, kun ryhmän kokoukset toistu-
vat samanmuotoisina ja säännöllisinä ja sisältävät paljon kyseenalaistamattomia käytän-
töjä. Jokainen jäsen keskittyy oman näkökulmansa ja intressiensä ajamiseen.

Kooperaatiossa osanottajat keskittävät huomionsa yhteiseen ongelmaan yrittäen jäsen-
tää ja ratkaista sen yhteisesti hyväksytyllä tavalla (Engeström 1993, 129). Osallistujat
vaihtavat ajatuksia yhteisestä kohteesta ja voivat ylittää oletetun käsikirjoituksen rajoja.
Rajojen ylittäminen ei kuitenkaan tapahdu tietoisesti, ja niinpä kooperaatio on luonteel-
taan lyhytkestoista ja intensiivistä. Kommunikaatiossa kohdistetaan huomio yhteisen koh-
teen lisäksi omaan vuorovaikutukseen sekä toimintaa ohjaaviin oletuksiin (Engeström
1993, 130). Kommunikaatio on luonteeltaan reflektiivistä, ja siinä omaa toimintaa tarkas-
tellaan kriittisesti. Kommunikaatiossa huomio pyritään kiinnittämään itse asiaan eikä sitä
kuvaaviin korvikkeisiin. Engeströmin (1993, 131) mukaan korvikekommunikaatio syn-
tyy silloin, kun osanottajat keskustelevat vuorovaikutuksesta tai toiminnastaan, mutta
eivät kytke niitä mihinkään konkreettisiin kohteisiin.

Engeströmin kuvaama vuorovaikutusluokittelu on läheisessä yhteydessä aikaisemmin
kuvattuihin oppimisen eri muotoihin. Vuorovaikutuksen luonne ja muoto ovatkin tärkeä
osa ryhmän toimintaa ja sitä ohjaavaa kokonaisuutta. Tiimin tulee olla tietoinen ryhmän
sosiaalisten lainalaisuuksien merkityksestä, jotta ne osataan ottaa huomioon mahdollisten
ongelmien ilmentyessä. Oppiminen edistyy todennäköisimmin olosuhteissa, jotka takaa-
vat

� joustavat toimintaedellytykset ja uusille ideoille ja aloitteille avoimen ilmapiirin
� tietyn perustason turvallisuuden ja luottamuksen, joka mahdollistaa sen, että uusien

innovaatioiden ohella myös ongelmat uskalletaan jakaa
� palkkion tai vähintään sanktioiden puuttumisen uusien asioiden informaalista oppi-

misesta tai kehitystyöhön osallistumisesta. (Gear & al. 1994, 77, Lehtinen & Palonen
1997, 32.)

Defensiivistä ilmapiiriä lisäävät arvostelu, kontrolli, strategiat, neutraalisuus, ylem-
myys ja varmuus, kun taas myönteistä ilmapiiriä luodaan kuvailun, ongelmaorientaation,
spontaanisuuden, empatian, tasa-arvoisuuden ja huolenpidon avulla (Heikkilä-Laakso &
Heikkilä 1997, 312). Tämän lisäksi on tiimitoiminnan sujumisen kannalta tärkeää, millä
tavalla ja tasolla ryhmä tiedostaa toimintansa tarkoituksen ja tehtävät. Sen avulla päästään
hahmottamaan konkreettisesti, millainen yhteinen päämäärä ja visio tiimin toimintaa
ohjaa ja millaista asiantuntemusta ja tiimitaitoja tarvitaan.
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Kouluissa rakenteet (aika, tila, ops, tuntijako, oppimateriaali ja opetusmenetelmät)
korostuvat vuorovaikutussuhteiden sijaan. Yhteistyön kehittäminen edellyttää kuitenkin
mukana olevien yksilöllisten ja sosiaalisten suhteiden muuttumista (Lauriala 1997). Tii-
mityössä tulisi tämän vuoksi kiinnittää enemmän huomiota rakenteiden saamiin merkityk-
siin vuorovaikutuksessa, jolloin voidaan paremmin ymmärtää sitä, miten koulun ja opet-
tajan muutos on kytkeytynyt vuorovaikutuksessa tapahtuviin muutoksiin. Keskeistä on
työstä saatava palaute. Monet tutkimukset osoittavat, että palautteella on myönteisiä vai-
kutuksia opettajien persoonalliseen, ammatilliseen kasvuun ja koulun kehittymiseen (Sha-
ran 1996). Edellytyksenä on, että palaute on annettu sillä tavalla, että se on hyväksyttä-
vää ja hyödyllistä sekä käyttökelpoista palautteen saajalle. Sekä palautteen antaminen että
saaminen ovat tärkeitä palautteen hyödyllisyyttä arvioitaessa. Jotta palautetilaisuudesta
tulisi rakentava ja kehittävä, palautteen käsittelemisen tulisi tapahtua yhteistoiminnalli-
sessa ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirissä. Ryhmän jäsenet ovat olemassa auttaakseen
ja tukeakseen toinen toisiaan.

Palautteen antamisessa tulee Sharanin (1996) mukaan kiinnittää huomiota seuraaviin
seikkoihin.
1. Palautteen saajan tulee olla halukas saamaan palautetta, hänen tulee arvostaa sitä ja

kuunnella aktiivisesti. Ilmapiirin tulee olla sopiva.
2. Palautteen tulee olla kuvailevaa, ei tuomitsevaa, vähän tai ei ollenkaan tulkitsevaa

(ellei tulkintaa haluta) ja havaintoihin perustuvaa.
3. Palaute tulee ajoittaa lähelle tapahtumahetkeä.
4. Palautteen tulisi kohdistua asiaan, joka on muutettavissa.
5. Palautteen ei tule kohdistua liian moneen asiaan samalla kertaa.
6. Palautteen saajan ja antajan tulisi kyetä jakamaan työstä syntyneet tuntemukset siten,

ettei kukaan tunne itseään paremmaksi tai huonommaksi.
7. Palautteen tulisi kohdistua mieluummin tiettyyn yksittäiseen asiaan kuin kovin ylei-

seen luonnehdintaan asiasta.
Palautteen saamisessa puolestaan Sharanin (1996) mukaan tulee huomioida seuraavat

näkökulmat.
1. Palautteen saajan tulee auttaa ja rohkaista kollegoitaan antamaan yksittäisiä esimerk-

kejä ja selventämään palautetta.
2. Palautteen saaja voi auttaa selventämällä palautetta siten, että kertoo omin sanoin saa-

mansa palautteen sisällön ryhmälle.
3. Palautteen saajan tulisi kertoa toisille myös, mitä hän ajattelee saamastaan palaut-

teesta.
Se, millä tavalla palautetta ryhmässä annetaan, on tärkeä tiimin suhteita ja sitoutu-

mista määrittävä tekijä. Tiimityömalleissa ja -teorioissa vuorovaikutusta pyritäänkin
kehittämään eri roolien tai tehtävänjakojen avulla. Tavoitteena on rohkaista ja monipuo-
listaa tiimin sisäistä vuorovaikutusta hyödyntämällä erilaisia kommunikaatiotyylejä:
kyseenalaistaja esittää kysymyksiä, myötävaikuttaja pitää huolta tiimin tehtävän toteutu-
misesta, sovittelija huolehtii prosessin etenemisestä ja innostaja kannustaa ja huolehtii
tavoitteen saavuttamisesta (Parker 1996). Erilaisista tehtävistä huolehtiminen parantaa tii-
min mahdollisuuksia toimia ja saavuttaa sille asetettuja tavoitteita sekä auttaa tiimitoimin-
nan merkityksen ja sitoutumisen lisääntymisessä. Samalla ryhmä pystyy paremmin huo-
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lehtimaan yhteisen toiminnan kannalta keskeisistä tehtävistä, kuten kommunikaatiosta,
arvioinnista, kontrollista, päätöksenteosta, jännityksen lieventämisestä ja sisäisen eheyden
säilymisestä.

Toiminta ja toiminnan taustalla olevat ajatusmallit ovat erottamaton kokonaisuus.
Pelkkä ajatusmallien korjaaminen ilman toiminnan muuttamista ei merkitse vielä ryhmän
oppimista (Argyris 1992). Ajatusmalleihin kohdistunut valistunut keskustelu eli dialogi
on lähtökohtana ryhmässä ja sen ympäristössä olevien moninaisten käsitysten ja mahdol-
lisuuksien tarkastelulle (Schein 1993). Dialogi on luova prosessi, joka ei ole pelkkää
informaation seulomista, vaan eläytymistä eri ratkaisuvaihtoehtoihin ja omien ajatusmal-
lien kyseenalaistamista. Ryhmän keskustelukulttuuri ilmentää osaltaan vallitsevia perus-
oletuksia. Myönteinen organisaatioilmasto tarjoaa mahdollisuuden kehittää organisaati-
ota valistuneen keskustelun avulla.

Littlen (1982, 331) mukaan kollegiaalisen vuorovaikutuksen merkitys näkyy opettajien
ammatillisessa kasvussa, opetusta ja kasvattamista koskevana puhumisena, opetuksen
seuraamisena ja palautteen saamisena sekä yhteisenä suunnitteluna ja opettajien keskinäi-
sen tuen lisääntymisenä. Yhdessä tekeminen edellyttää vuorovaikutusta, ja mitä kehitty-
neemmästä toiminnasta on kysymys, se edellyttää nimenomaan sanallista vuorovaiku-
tusta. Vuorovaikutuksen kehittämisen avulla selvennetään asioita, luodaan yhteisiä käsit-
teitä, sovitaan toiminnasta, ratkotaan ongelmia, tehdään suunnitelmia ja arvioidaan kaik-
kea edellistä. Tässä tarkoitetaan keskustelua vaihtoa tuottavana prosessina, jonka tulok-
sena osapuolten näkemykset muuttuvat, tieto leviää ja välittyy yksilöltä toiselle ja jossa
näin tavoitellaan kaikinpuolisen ymmärryksen lisääntymistä. Tällaiseen keskusteluun
sisältyy myös palautetta, joka perustuu tarkkoihin havaintoihin ja konkreettisiin tilantei-
siin, sekä tarkentavia kysymyksiä toisen auttamiseksi ja oman kuulemisen testaamiseksi.

4.4 Tiimityötaidot ja tehtävät

Tutkimuksissa korostetaan, että onnistunut yhteistyö edellyttää opettajilta tietoisuutta ryh-
män jäsenten erilaisista rooleista, ryhmän kehittymisestä, ryhmän johtajuudesta, kommu-
nikaatiotaidosta, luottamuksellisen ilmapiirin luomisesta sekä ongelmanratkaisu- ja arvi-
ointitaidoista (Maeroff, 1993). Tiimin tehtäviä on tiimikirjallisuudessa tarkasteltu myös
johtamisvastuu-käsitteen avulla (esim. Parker 1996). Johtamisella ei tarkoiteta tällöin pel-
kästään asemaa vaan myös tiimityön eri tehtävistä ja vastuista huolehtimista. Opettajalle
tiimityössä mukana oleminen on monien ryhmän ja sen jäsenten oppimista tukevien taito-
jen ja ilmiöiden tuntemista ja kehittämistä. Opettajalle tämä merkitsee muutosta kohti
asia- ja prosessi-keskeistä osaamista. Tällöin yksittäisen opettajan tulisi voida luopua pyr-
kimyksestä hallita kaikkea mahdollista ja keskittyä enemmän tukemaan omalla panoksel-
laan ryhmän yhteisen tehtävän toteutumista.

Dechantin ja kumppaneiden (1993, 7) mukaan tiimioppimisen ydinprosesseja ovat asi-
oiden jäsentäminen ja uudelleenjäsentäminen, kokeilu, toiminta, rajojen ylittäminen ja
näkökulmien integrointi. Tiimissä tapahtuvaa oppimista tarkastellaan tällöin siitä näkö-
kulmasta, miten kohteena olevan asian oppiminen edistyy. Asioiden jäsentämisellä tarkoi-
tetaan tapaa, jolla ryhmä jäsentää ihmisiä, asioita ja esineitä koskevia havaintojaan.
Uudelleenjäsentäminen merkitsee näitä ihmisiä, asioita ja esineitä koskevien käsitysten
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muuttumista. Uudelleenjäsentämisen yhteydessä ihmiset muuttavat olemassa olevaa
tapaansa jäsentää todellisuutta, lisäävät siihen aineksia tai sitten heidän jäsennyksensä
abstraktiotaso nousee. Uusien tulkintojen myötä aiempi ymmärrys kyetään asettamaan
kyseenalaiseksi, ja sitä kautta sitä kyetään muuttamaan.

Jotta yhteisiä käsityksiä ryhmästä voi syntyä, täytyy ryhmän tiedostaa muutamia
perusoletuksia. Aloittavan ryhmän ensimmäisiä tehtäviä on jäsentää alkutilanteen epäsel-
vyyttä ja kaoottisuutta sekä asia-, tunne- että odotustasolla (Ankkuri-Ikonen 1997). Asia-
tason jäsennys merkitsee yhteisen, alkavan tehtävän ja sen tarkoituksen työstämistä, tar-
kentamista ja sisällöllistä pohtimista. Keskeisistä seikoista on oltava riittävä yhteisen
ymmärryksen taso, koska yhteistyö pohjautuu sille. Näennäisen sattumanvaraisestikin
muodostuneilla ryhmillä on olemassa jokin perustehtävä, jota ryhmä tietyillä toiminta-
alueillaan ainakin ajoittain pyrkii toteuttamaan (Mäenpää 1997). Perustehtävä on luon-
teeltaan toimintaa "tässä ja nyt", eikä se välttämättä ole sama kuin ryhmän työtehtävä.
Tosin perustehtävä on pääsääntöisesti työtehtävän suuntainen ja tukee ryhmän työtehtä-
vää.

Dialogisuus tiimin toiminnassa merkitsee halukkuutta kuulla toisten näkökantoja sekä
käyttää näitä omien näkökantojen kriittiseen uudelleentutkiskeluun (Isaacs 1993). Tiimi-
työssä erilaisten näkökantojen pohjalta muodostetaan uusi yhteisesti hyväksytty ja jaettu
näkemys. Näin tapahtuu monissa tiimeissä silloin, kun pyritään luomaan yhteistä kieltä,
toiminnan tavoitetta ja näkemystä tiimin tehtävästä ja sen jäsenten rooleista. Uudelleen-
jäsentäminen ei useinkaan voi tapahtua ilman ristiriitoja ja kamppailua. Tiimin tavoitteen
ja tarkoituksen jäsentäminen johtaa tiimin muodostamaan yhteistä visiota ja tahtotilaa. Se
luo myös pohjaa uuden taitotiedon hankinnalle ja jo olemassa olevan yksilöllisen tiedon
yhteiselle hyödyntämiselle. Tiimin jäsenet alkavat tarkastella tiimin rooleja uudesta näkö-
kulmasta. Jokainen voi esimerkiksi toimia vuorollaan tiimin vetäjänä, ja tätä kautta vetä-
jän tehtävään saadaan uusia näkökulmia.

Dechantin & kumppaneiden (1993) mukaan tiimi tavoittelee kokeilemisen kautta toi-
vottua tulosta jäsentämällä syy- ja seuraussuhteita sekä suunnittelemalla toimintaa uudel-
leen saavutetun ymmärryksen avulla. Tällöin oppiminen tapahtuu ongelmanratkaisupro-
sessin yhteydessä. Tutkivan otteen avulla kokeillaan uutta tapaa jakaa tai tehdä työtä. Tii-
missä vuorovaikutuksen tarkoituksena on ideoiden, näkemysten tai tiedon vaihtaminen ja
levittäminen. Tavoitteena on vallitsevien fyysisten, henkisten ja organisatoristen rajojen
rikkominen. Tiimin jäsenet pyrkivät tekemään uudenlaisia synteesejä erilaisista tavoista
jäsentää asioita. Näin voidaan löytää uudenlaisia, luovia näkökulmia ja ratkaisuja asioi-
hin. Olemassa olevat ristiriidat voidaan siten nähdä kehityksen virittäjinä. Kyse ei ole
enemmistön mielen mukaisista ratkaisuista tai kompromissien teosta.

Näkökulmien integrointi edellyttää Sengen (1990) mukaan dialogin ja keskustelun
erottamista toisistaan. Dialogilla tarkoitetaan avointa ja kritiikitöntä kuuntelua, jonka
tavoitteena on nimenomaan omien näkökulmien avartaminen ja monipuolistaminen
(Schein 1993). Dialogi toimii myös lähtökohtana uusien, luovien ratkaisujen etsimisessä.
Keskustelulla Schein tarkoittaa tilannetta, jossa kukin yksilö pyrkii puolustamaan ja
perustelemaan omaa näkökulmaansa. Keskustelun tavoitteena ei ole niinkään näkökul-
mien monipuolistaminen ja avartaminen, vaan se, että muut hyväksyisivät juuri tietyn
näkökannan. Käytännössä harjoitamme Scheinin (1993) mukaan liikaa keskustelua aidon
dialogin sijasta, mikä puolestaan rajoittaa tiimissä tapahtuvaa oppimista.
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Tiimin toiminta on parhaimmillaan monien eri vaiheiden ja näkökulmien yhdistämistä.
Yhteistyö ja ryhmän yhteisten intressien tiedostaminen on monella tasolla ja ajallisesti
monien, samaan aikaan etenevien prosessien tulosta. Perinteisessä ryhmätyössä liikutaan
liian kapealla osaamisen ja ryhmäprosessien tasolla, jolloin yhteinen tehtävä jää helposti
vieraaksi (Willman 2000a). Tiimityössä korostetaan omien tavoitteiden tiedostamisen
ohella yhteisten merkitysten löytämisen tärkeyttä. Tämän yhteisen löytämiseksi tiimissä
toimimisessa pitäisi huomioida seuraavat osa-alueet.

� Itsehallinnassa (personal mastery) on kyse yksilöllisten kykyjen kehittymisestä ja
toivottujen tulosten saavuttamisesta sekä ilmapiirin luomisesta, jotka rohkaisevat ryh-
män jäseniä kehittämään itseään kohti asetettuja tavoitteita.

� Toimintaa ohjaavat yksilölliset ja kollektiiviset mallit (mental models), joilla tarkoite-
taan reflektiivisyyttä, yksilöllisten näkemysten jatkuvaa selkiyttämistä ja kehittämistä
sekä sen huomaamista, miten eri käsitteelliset mallit muotoilevat ajattelua, toimintaa
ja päätösten tekoa.

� Jaetut visiot ja käsitykset (shared vision) luovat ryhmään sitoutumista, joka syntyy
yhteisten mielikuvien ja tulevaisuuden näkyjen kautta ja jonka toteuttamiseksi ryhmä
etsii visioon sopivia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä.

� Tiimioppiminen (team learning) sisältää muutokseen pyrkivää keskustelukulttuuria ja
ajattelutaitoja, joiden ansiosta ryhmä voi oppia enemmän kuin yksilöt erikseen.

� Systeeminen ajattelu (systems thinking) on käsitteellinen viitekehys, jossa pyritään
ymmärtämään, miten asiat ja ilmiöt ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa,
ja jonka kautta asiat ja ilmiöt vaikuttavat systeemin toimintaan. (Senge 1990.)

Itsehallinnan lisäämisessä on ennen muuta kysymys mahdollisuuksista nähdä omat
kyvyt realistisesti, jotta ammatillisen kehittymisen lähtökohdat olisivat hyvät. Itsehallin-
nan edellytyksenä on omien ja kollektiivisten mallien tiedostaminen ja systeeminen ajat-
telu, jossa erilaiset asioiden ja ihmisten väliset suhteet nousevat keskeisiksi. Tätä kautta
voidaan päästä tiimin oppimista tukevaan ja jaettuja käsityksiä ja visiota luovaan toimin-
taan. Itsehallinta on itsensä näkemistä osana tiimiä, jolloin opettaja tiedostaa ja hyväksyy
oman erityislaatunsa vahvuuksineen ja puutteineen. Tiimin jäsenyys täytyy nähdä tarvit-
semisen ja antamisen muodostamana kokonaisuutena.

Tiimissä oppiminen voi olla mahdollista vain, mikäli sen jäsenten kesken vallitsee
yhteisymmärrys toiminnan periaatteista ja suunnasta. Tämän avulla voidaan luoda
yhteistä kieltä ja yhteisymmärrystä, jolloin yhdessä olemisesta saatava synergiaetu on
saavutettavissa (Sarala & Sarala 1996, 61�62). Tästä näkökulmasta katsoen ajan löyty-
minen sekä yhteisen ja motivoivan tavoitteen löytyminen on tiimin taitojen kehittymi-
sessä olennaista. Taitojen ja ammatillisesti mielekkään tavoitteen tasapainoinen suhde on
tärkeää, ettei tiimityöstä tulisi itsetarkoituksellista toimintaa. Ryhmän kyky säädellä ja
ohjata omaa kehitystään on opetustyössä olennaista. Koululla harvoin on yhteisiä pedago-
gisia tavoitteita tai rakenteita, jolloin oman kehityksen säätely ja ohjaus jäävät usein
yksittäisen opettajan tai ryhmän harteille.
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4.5 Tiimityö toimintatutkimuksena

Sharan (1996) kuvaa opettajien tiimityötä vaiheittaisesti etenevänä prosessina, jossa
yhteistä suunnittelua seuraavat toteutus ja arviointi, joista saatua tietoa voidaan hyödyntää
uuden suunnittelussa. Sharanin esittämä etenemismalli tunnetaan paremmin toimintatut-
kimuksen nimellä (esim. Kemmis & Wilkinson 1997). Kehittämisen ajatellaan etenevän
syklisesti suunnittelusta toteutukseen ja toteutuksen arvioinnista muutokseen (Syrjälä
1994). Näin ollen yhteisistä kokemuksista pyritään oppimaan, ja samalla pyritään tutki-
maan omaa työtä ja siihen liittyviä kysymyksiä käytännössä. Toimintatutkimus voidaan
nähdä opettajan ammatillisen kehittämisen välineenä (Niikko 1996, 25). Tiimityössä toi-
mintatutkimuksellinen ote on tärkeä väline pyrittäessä tiimin tehtävän ja siihen liittyvien
kysymysten jäsentämiseen, arviointiin ja kehittämiseen. Samoin toimintatutkimus tarjoaa
tiimityölle mielekkään viitekehyksen, jonka avulla opettajien on mahdollista pitää yllä
oppimiseen tähtääviä prosesseja.

Toimintatutkimuksesta on olemassa monia määritelmiä, joissa korostuvat seuraavat
piirteet.

� Toimintatutkimuksessa toimijat pyrkivät parantamaan sosiaalisia tai kasvatuksellisia
käytäntöjään sekä ymmärtämään niitä ja toimintaolosuhteitaan entistä syvällisemmin
(Syrjälä 1994, 30).

� Toimintatutkimus on systemaattista ja kollektiivista pohdintaa (inquiry). Se on
yhteistoiminnallista, reflektiivistä, kriittistä sekä opettajien käytännöstä lähtevää toi-
mintaa. (McCutcheon & Jurg 1990, 148.)

� Toimintatutkimus on kollektiivista reflektointia ja pohdintaa sisältävä prosessi, jonka
tavoitteena on parantaa ja kehittää osallistujien sosiaalista toimintaa ja siihen liittyviä
käytäntöjä sekä oikeudenmukaisuutta ja lisäksi lisätä oman toiminnan ymmärrystä
(Kemmis and McTaggart 1990, 5).

� Toimintatutkimuksen tehtävänä on auttaa ja kehittää osallistujien käytännön toimin-
taa sekä luoda viitekehys yhdessä pohdittavien kysymysten työstämiseen (McKernan
1991, 4).

Määritelmiä yhdistää pyrkimys voimaantumista (empowerment), yhteistoimintaa, tie-
don hankintaa ja sosiaalista muutosta tukeviin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden katsotaan
toteutuvan Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen malliin perustuvan oppimissyklin
kautta. Kokemuksellisen oppimisen malli lähtee liikkeelle kokemuksista, jotka muuttuvat
ensin reflektoivan ajattelun avulla käsitteiksi. Käsitteitä taas käytetään uusien kokemusten
valinnassa, aktiivisessa toiminnassa, kokeilussa ja ongelmien ratkaisussa. Nämä koke-
mukset taas vuorostaan vaikuttavat uusien käsitteiden syntymiseen jne. (Kolb 1984, 21�
22.) Toimintatutkimuksessa voidaan tähän perustuen erottaa neljä vaihetta: suunnittelu,
toiminta, havainnointi ja reflektointi (Zuber-Skerrit 1991, 2, Kemmis & Wilkinson 1997).

Toimintatutkimuksellisen lähestymistavan merkitys liittyy siinä esiintyvään pyrkimyk-
seen oppia kokemuksista. Oppimista tapahtuu, kun tulkitsemme kokemuksia ja annamme
kokemuksille merkityksiä (Ruohotie 1998, 52). Toimintatutkimuksen etuna on, että sillä
parhaimmillaan on mahdollisuus kehittää opettajan työn käytännön ja siihen liittyvän teo-
rian välistä vuorovaikutusta sekä auttaa opettajia kollektiivina jäsentämään omaan työ-
hön liittyviä kysymyksiä. Toimintatutkimus sisältää samankaltaisia elementtejä kuin itse
opetustyö (Niikko 1996, 26). Sen avulla opettaja voi jäsentää työtään ja kehittämisen koh-
teena olevaa asiaa, kerätä tietoa omasta praktiikastaan, oppilaiden osaamisesta ja edisty-
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misestä sekä tutkia eri teorioiden ja menetelmien toimivuutta käytännön työssä. Toiminta-
tutkimus on ajassa etenevää ja kehittyvää toimintaa, jonka avulla on mahdollista tutkia
koulun ja luokkahuoneen sosiaalisessa ja kulttuurisessa tilassa tapahtuvaa toimintaa ja
siinä ilmeneviä muutoksia. Tällöin käytäntö voidaan nähdä oppimisen sekä teorioiden
kehittämisen ja soveltamisen tärkeänä osana.

Toimintatutkimuksen avulla on mahdollista laajentaa opettajan tässä ja nyt -perspektii-
viä ajallisesti menneeseen ja tulevaan. Tällöin opetustyötä voidaan toimintatutkimukselli-
sin keinoin ohjata ja kehittää. Toimintatutkimus voidaan nähdä opettajan reflektiivisen
tiedostamisen välineenä (Tähtinen 1994), jossa pyritään käytännön kehittämisen lisäksi
myös toiminnan taustalla olevien arvojen tiedostamiseen ja kehittämiseen (Elliot 1991).
Tästä syystä erityyppistä toimintatutkimusta on pyritty luokittelemaan tutkimukseen sisäl-
tyvien tehtävien, päämäärien sekä sen taustalla vaikuttavien arvojen ja intressien mukaan.

Toimintatutkimusta voidaan myös jäsentää käyttämällä hyväksi Carrin ja Kemmisin
(1986, 202�204) jaottelua tekniseen, praktiseen ja emansipatoriseen tai kriittiseen toi-
mintatutkimukseen. Luokittelu pohjautuu Habermassin (1984) tiedonintressiajatteluun.
Tekninen toimintatutkimus perustuu teknisten tietojen ja taitojen vaihtoon, jota kuvaavat
jäykät toiminnalliset ja kulttuuriset rakenteet. Tavoitteena on lähinnä toiminnan tehok-
kuuden ja teknisen sujuvuuden kehittäminen. Tieto, jota osallistujien kesken jaetaan, on
pitkälle ennustettavaa, ja tapahtumat ymmärretään lineaarisina syy-seuraussuhteina.
Praktisessa toimintatutkimuksessa on keskeistä sosiaalisen käytännön ymmärtäminen.
Yhdessä oppiminen on taitojen ja tietojen jakamisen lisäksi myös toimintamallien pohti-
mista ja toteuttamiseen liittyvien ideoiden jakamista. Oppiminen teknisessä ja praktisessa
toimintatutkimuksessa perustuu kuitenkin yksikehäisen oppimisen malliin. Tieto ymmär-
retään enimmäkseen kuvailevana ja induktiivisena, holistisena ja konstruktiivisena, arvo-
ja kontekstisidonnaisena ja suhteellisena.

Kriittisen toimintatutkimuksen avulla pyritään tunnistamaan ne ideologiset tekijät,
arvot, jotka ohjaavat toimintaamme. Tavoitteena on voimistaa ihmisiä toimimaan niin,
että teknisten ja praktisten kysymysten lisäksi pohditaan, mitä arvoja toiminnan avulla
pyritään edistämään, miten rakenteet ja kulttuuri vaikuttavat toimintaan ja, ennen muuta,
miten vallitsevia rakenteita ja kulttuuria voidaan tarvittaessa muuttaa. Näin tiedonprosessi
on sekä induktiivinen että deduktiivinen, ja siksi kyetään myös pohtimaan tiedon yhteis-
kunnallisia ulottuvuuksia. Saavutetun tiedon avulla instituutioiden perusteita kyseenalais-
tetaan ja pyritään muuttamaan. Kyse on kaksikehäisestä tai parhaimmillaan luovasta oppi-
misesta.

Toimintatutkimuksen luokittelusta eri tasoihin on hyötyä sekä tutkimuksen että koulun
käytäntöjen kehittämisessä. Jo aikaisemmin viittasin oppimisen eri muotoihin, jolloin
totesin uudistavan oppimisen vaativan kriittistä suhtautumista vallitseviin käytänteisiin.
On kuitenkin varottava tarkastelemasta opetusta ja oppimista pelkästään tai edes voitto-
puolisesti kriittisestä perspektiivistä. Eri toimintatutkimuksen muotojen tulisi olla tasapai-
nossa niin, että ne palvelisivat kokonaisuutta ja koulun toiminnan monipuolista kehittä-
mistä. Toimintatutkimusmuotojen jaottelu toimii parhaimmillaan toiminnan tavoitteiden
asettamisessa, mutta jos se johtaa opettajan käytännön työn väheksymiseen, on se vahin-
gollista koko koulun toiminnan kannalta. Käytännön toiminta kaikissa muodoissaan on
opettajan työn lähtökohta, ja siinä onnistuminen ja myönteiset kokemukset vapauttavat
energiaa ja luovat mahdollisuuksia opetustyön kriittiseen pohdiskeluun.
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Toimintatutkimuksen arvo on sen käytännön toimintaa ja opettajan ammattia kehittä-
vässä tehtävässä. Kaikentyyppiset jaottelut toimintatutkimuksen alueella ovat tarpeetto-
mia, jos niiden avulla vain pyritään mitätöimään käytännön toimijoiden osuutta (Syrjälä
1994, 33, Zeichner 1993). Kriittisen toimintatutkimuksen etu yhteistyön kehittämisessä
on siinä, että se laajentaa tiimioppimisen kenttää kohti ryhmän toiminnallisen kontekstin
tiedostamista.

4.6 Tiimityö tiedon jakamisen välineenä

Tiimissä oppiminen on myös opettajien välistä tiedon jakamista. Opettajan tiedon tutki-
mus on viime vuosina ollut varsin vilkasta ja monimuotoista (esim. Schulman 1986,
Erraut 1994, Gudmundsdottir & al. 1995). Tästä syystä ei ole helppo löytää yhteneviä
näkemyksiä siitä, miten tietoa pitäisi opettajan tietoa tutkittaessa lähestyä. Tieto ja sen
moniselitteisyys on koulujen perustavanlaatuinen ominaispiirre. Se, miten koulussa tie-
toa jaetaan ja miten sitä argumentoidaan, on koulun toiminnan ja olemassaolon kannalta
keskeistä. Alveson (1993) on todennut, että tiedon merkitys professionaalisessa työssä on
erityisen epämääräinen asia, joten tiedon olemus kouluissa saavuttaa helposti myyttisiä
piirteitä. Tiimityölle tämä on tiedon selkiyttämiseen liittyvä haaste. Tiimin jäsenten tulisi
löytää yhteisiä merkityksiä asioille, jotka voivat olla sekä epämääräisiä että moniselittei-
siä. Tiedon jakaminen ja sen myötä muodostuvat käsitykset ovat tämän vuoksi opettajien
tiimityön tärkeä osa-alue.

Yhdessä oppimisella voidaan ajatella olevan erilaisia ulottuvuuksia: tiedon hankkimi-
nen, joka sisältää taitojen, näkemysten ja suhteiden kehittämisen, tiedon jakaminen eli sen
pohtiminen, mitä on opittu, ja tiedon julkistaminen, jossa tietoa kyetään soveltamaan
uusiin tilanteisiin (Huber 1991). Tällä hetkellä laajaa kannatusta saa teoria, jonka mukaan
tieto oletetaan sosiaalisesti rakentuneeksi. Ajatellaan, että kulttuuri muodostaa sosiaali-
sen rakenteen, jonka kautta tietoa tulkitaan (Gudmundsdottir 1998, Lehtinen & Palonen
1997, 18.) Voidaan puhua myös käyttötiedosta, joka on luonteeltaan paikallista, yksityis-
kohtaisempaa, muuntuvaa ja satunnaista. Yleisempänä terminä on myös käytetty prakti-
sen tiedon käsitettä. Praktinen tieto on kokemukseen perustuvaa, subjektiivista, prosedu-
raalista, kontekstiin sidottua ja usein luonteeltaan määrittelemätöntä (Eteläpelto 1993, 3�
4).

Ammattitietoa yleensäkin voidaan kuvata luonteeltaan epäsymmetriseksi, jolloin sen
omaksumista kuvataan oppimisen sijaan poimimisena (Gruber & al. 1995). Tällöin
omaan ammattiin poimitaan sopivaa tietoa suhteessa aikaisempiin kokemuksiin. Perintei-
sen käsityksen mukaan tiedon olemus voidaan ajatella substanssiksi, joka sijaitsee yksilön
mielessä. Tätä käsitystä haastamaan on noussut käsitys, jonka mukaan tieto voidaan
pikemminkin ymmärtää yksilön fyysisten ja sosiaalisten tilanteiden suhteiksi. Tietäminen
on kykyä toimia avoimessa vuorovaikutuksessa yksilöiden ja asioiden kanssa. Opettajan
käytäntöä koskevaa tietoa tulisikin tulkita tarpeeksi avoimesti, jotta sen avulla olisi mah-
dollista kuvata opettajan työn monimutkaista ja moninaista luonnetta (Johnsonin 1990,
124). Tällöin ei pyritä tarkkaan listaukseen kaikista tuon tiedon osista, vaan pikemminkin
pyritään kuvaamaan opettajan ajattelun ominaispiirteitä.
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Opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta on nähty tärkeäksi, että opettajat pyrki-
vät kokemustensa ja käsitystensä tietoiseen artikulointiin (Griffiths & Tann 1992). Opet-
tajien oppiminen on yhteydessä opettajien kykyyn luoda, arvioida ja käsitteellistää omia
käytäntöjään, ja tämä kyky tekee mahdolliseksi intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun
yhdistämisen (Niemi 1996, 233). Kokemuksellisen oppimisteorian mukaan yksilö, ryhmä
ja organisaatio oppivat yhdessä tekemällä. Toiminnasta oppimisen teoria (Argyris &
Schön 1978) painottaa tekemisen ja reflektoinnin vuorovaikutusta: tilanteen tarkastelua
sekä "sisältä" että "ulkoa". Tiedon hankkimista tärkeämmäksi toiminnallisessa oppimi-
sessa muodostuu tarkoituksen löytäminen sille, miten itse koemme ja miten muut koke-
vat ympäröivän maailman. Suunnittelu ja jatkuva arviointi oppimisprosessin aikana kuu-
luvat olennaisesti kokemuksellisen oppimisen metodiin. Ruohotie (1998) korostaa, ett-
emme niinkään opi uutta vain kokiessamme jotain, vaan siitä, että reflektoimme, poh-
dimme ja jaamme tuota kokemusta. Opetuksen käytännöt muuttuvat, jos yksittäiset opet-
tajat muuttavat lähestymistapojaan opettamiseen.

Reflektiivinen asiantuntija pyrkii tekemään tietoisiksi oman työnsä lähtökohtia ja taus-
taoletuksia sekä suhtautumaan niihin kriittisesti. Tärkeimpinä keinoina reflektiivisyyden
edistämiseksi nähdään itsearviointia edistävä palaute, oman työn tutkiva kehittäminen ja
työn ohjaus (Eteläpelto 1992, 9). Reflektio nähdään välineenä, jolla opettajat voivat
yhdessä kehittää ymmärrystä omista käytännöistään ja kokemuksistaan. Grimmetin
(1988) mukaan tämä voi johtaa toiminnallisten tilanteiden uudenlaiseen ymmärtämiseen,
oman opettajana toimimisen tai koulukulttuurin uudenlaiseen ymmärtämiseen sekä opet-
tamiseen liittyvien käsitysten ja olettamusten uudelleen arviointiin. Handal (1991, 329)
painottaa kollektiivisen reflektoinnin merkitystä, koska koulussa tällaiseen toimintaan on
varsin vähän tilaisuuksia. Palautteen puutteessa omien käsitysten ja käytänteiden proble-
matisointi ja ammatin monipuolinen kehittäminen jää vajaaksi.

Monissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että niin opettajat kuin monet muutkin ammatti-
laiset toimivat työssään ainakin osittain vaistonvaraisesti eivätkä pysty järkiperäisesti erit-
telemään toimintansa perusteita (Leino & Leino 1997). Tähän liittyen on käytetty termiä
äänetön tai hiljainen tieto (tacit knowledge) (Polanyi 1983, Koivunen 1997). Hiljaista tie-
toa on oman työn näkeminen kollektiivisen kokonaisuuden osana. Voidaankin tarkastella
sitä, missä määrin ollaan tietoisia siitä, miten oma työ on osa työn sosiaalista vuorovaiku-
tuskenttää. Hiljainen tieto ei ole mitään mystistä tai salaperäistä, vaan se, mitä hiljainen
tieto kulloinkin on, riippuu sosiaalisesta ja kulttuurisesta kontekstista (Alexander 1991,
324). Tässä mielessä tiedon kontekstualisointi on olennainen osa tiedon merkityksen tut-
kimista opettajan työssä. Ilman tätä on vaara, että hiljaisen tiedon olemus ja merkitys
rakentuu tutkijan päässä, jolloin sillä ei välttämättä ole paljoakaan tekemistä opettajan toi-
minnassa ilmenevän hiljaisen tiedon kanssa.

4.7 Tiimityön arviointia

Tässä luvussa kuvatut yhteistoiminnallisen tiimityön piirteet nostavat esille uutta luo-
vaan, erilaisuuden hyödyntämiseen, yhteistyötaitoihin ja vuorovaikutukseen pyrkivän
opettajuuden, joka tiedon jakamisen ja siihen liittyvän tutkimisen kautta pyrkii jatkuvasti
kehittämään ammattitaitoa. Nämä tavoitteet näyttäisivät samansuuntaisilta kuin opettajan
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muutoshaasteiden sekä yhteistoiminnallisen kulttuurin esittelyn kohdalla esiin tuodut
käsitykset. Pyrkimys kehittää perinteistä yksin ja rutiininomaisesti puurtavaa opettajuutta
kohti yhdessä jakamiseen ja kehittymiseen perustuvaa ammattikulttuuria on tiimityölle
luonteenomaista.

Tiimityössä näyttäisi olevan vahva pyrkimys korostaa uutta luovan oppimisen ja kriit-
tisen tiedon merkitystä. Nämä voidaan tunnistaa samansuuntaisiksi tavoitteiksi kuin
yhteistoiminnallista kulttuuria kuvaavissa luokituksissa on tullut esiin. Samoin tiimityön
näkeminen toimintatutkimuksena on opettajatutkimuksissa ollut vahvasti esillä. Uutena
piirteenä näen pyrkimyksen laadun korostamiseen, jolloin kiinnitetään enemmän huo-
miota tiimin sisäiseen oppimisprosessiin ja vuorovaikutukseen. Toisaalta erilaisten tehtä-
vien ja taitojen esille nostamisen kautta pyritään löytämään vaihtoehtoja opettajakeskei-
selle kulttuurille. Onkin ilmeistä, etteivät yhteistyövalmiudet kehity ilman opettajien
työnkuvassa ja rooleissa tapahtuvia muutoksia. Myös pyrkimys kehittää tiimin ja organi-
saation välistä suhdetta on opettajuuden kehittymiselle tärkeää.

Tiimityö on ajankohtainen ilmiö, ja sen voidaan katsoa eri muodoissaan lisääntyneen
kouluissamme (Kärkkäinen 1997, 153). Opettajatiimejä koskeva tutkimus on Suomessa
kuitenkin ollut vähäistä (Kärkkäinen 1997, 155). Ulkomaisia tutkimuksia on tarjolla jos-
sain määrin (Maeroff 1993b). Tiimityötä kuvaavat teoriat luovat helposti kuvaa asteittain
kehittyvästä ja loogisesti etenevästä yhteistyöstä. Koulun kompleksisuudesta johtuen on
kuitenkin todennäköisempää, että opettajien kuvaus tiimityöstä voi olla monimuotoisempi
ja epämääräisempi kuin se kuva, jonka teoriat tiimityöstä luovat.

Perusteellisimman analyysin ja tulkinnan tiimityöstä ovat tehokkuuden näkökulmasta
tehneet Jokelainen & Ramstad (2000a,b). He ovat mittavan kirjallisuuskatsauksen perus-
teella laatineet tiimityötä kuvaavan ekologisen mallin, jossa tiimin toimintaan liittyvät
tekijät on pyritty kokoamaan yhteen. Mallin perusajatuksena on, että tiimityön tulos mää-
ritellään organisaation menestymisenä, josta käsin muodostuvat tiimin tehokkuuden kri-
teerit eli tiimin suorituksia ja työelämän laatua koskevat tavoitteet. Tehokkuuteen vaikut-
tavat tekijät jaetaan tiimin tehtävien, kompetenssin ja sisäisen toiminnan kategorioihin.
Tiimin suhde organisaatioon ja toimintaympäristöön puolestaan määrittää sen, millai-
seksi tiimin itseohjautuvuuden aste muodostuu. Syntyvää kokonaisuutta tutkijat vielä tar-
kastelevat ajassa muuttuvana dynaamisena ilmiönä. (Jokelainen & Ramstad 2000a, 111�
120.)

Kun mallia tarkastellaan opettajan ja koulun työympäristössä, korostuvat oppimisen
sisältöön (tiimin tehtävä), tiimityötaitoihin ja tutkimiseen (kompetenssi) sekä vuorovaiku-
tukseen (sisäinen toiminta) liittyvät tekijät. Samoin suhde organisaatioon ja toimintaym-
päristöön korostaa yhteistyön kulttuuristen tekijöiden tärkeyttä yhteisöllisyyden muodos-
tumisessa. Ongelmana kuitenkin näen opettajien vaikeuden selkeästi eritellä koulun arvo-
ja kasvatustehtävän luonnetta. Monet koulun toimintaa ohjaavat tavoitteet joko ovat ajal-
lisesti vaikeasti hahmotettavia tai sitten niiden tulkinnat eivät aina ole yksiselitteisiä. Kun
tähän vielä lisätään opettajien yksityisyyttä ja eristyneisyyttä korostavat piirteet, niin voi-
daan olettaa, että käsitys organisaation menestymisestä tiimityössä on opettajille moni-
mutkainen ja osin epäselvä asia.

Lisäksi aikaisemmin mainitsemani opettajan työn yksityisen ja julkisen areenan väli-
nen kuilu (Kuittinen & Salo 1998) vaikeuttaa tiimityön kehittämistä. Ongelmien syyt
eivät pelkästään ole organisaation rakenteisiin tai toimintakulttuuriin liittyviä, vaan ne
ovat myös historiallisia sekä kasvatus- ja koulutustehtävän synnyttämiä. Tästä syystä voi-



62
daan olettaa, ettei opettajien yhteistyön kehittäminen tapahdu pelkästään tiimiyttämällä,
vaan kyse on opettajanyhteistyön erityislaadusta. Koulun tiimityölle pitäisi luoda oma tul-
kintamalli, joka ei kuvaa pelkästään tehokkuutta, vaan myös vaikuttavuutta ja tulokselli-
suutta. Oman tulkintamallin kehittämisessä voitaisiin kytkeä yhteen tiimityön mahdolli-
suudet opettajien yhteistyön kehittämisessä ja koulun erityislaatua kuvaavat piirteet.
Tämä ei tarkoita sitä, että tiimityön ekologinen malli olisi vääränlainen, vaan sitä, että sen
luomaa kehitystä tulisi tarkastella koulun organisaatio- ja yhteistyökulttuurin viitekehyk-
sessä.

Opettajilla ei välttämättä ole selkeää käsitystä siitä, mitä tiimityö on, ja ennen muuta
siitä, miten tiimityö sopii koulun ja opettajan ammatillisen kehittymisen välineeksi. Kärk-
käisen (1997) opettajien tiimityötä koskeva tutkimus osoittaa, että tiimityöllä ei ole yksi-
selitteistä paikkaa koulun toiminnassa. Tämä liittyy aikaisemmin mainitsemaani eri kult-
tuuristen areenojen olemassaoloon: yhteistyön muoto ja merkitys ovat yhteydessä siihen,
millä areenalla yhteistyö tapahtuu (Salo & Kuittinen 1998). Tämän vuoksi tiimityön tutki-
misessa tulisi vuorovaikutuksen ohessa kiinnittää huomiota siihen prosessiin, jonka kautta
tiimityötä jäsennetään osaksi opettajan työn kokonaisuutta. Kärkkäinen (1997, 169) toteaa
tiimejä koskevassa analyysissään opettajatiimien kehityksen olevan ristiriitaista ja oma-
laatuista siinä mielessä, ettei se tunnu noudattavan tiimiteorioiden esittämää lineaarista
itsestään selvää logiikkaa. Hän toteaa tutkimuksessaan, että kehitys opettajien kohdalla
näkyi ennemminkin rajojen avautumisena kuin tiimin sisäisenä kehittymisenä.

Tiimityö voi parhaimmillaan toimia opettajien välisen ammatillisen yhteistyön kehittä-
misen välineenä (Sharan 1996). Tällöin yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi luovat
kehittymiselle ja keskustelulle hyvän viitekehyksen. Tiimityö on konkreettinen kehitty-
mistä ja käytännön työtä kehittävä yhteistyömuoto. Toisaalta tiimityö voi herättää liian
suuria odotuksia, joiden toteutuminen koulussa on vaikeaa. Heikkilä-Laakso ja Heikkilä
(1997, 270) kuvaavat aika idealistisesti tiimiä.

"Tiimiin on mahdollista rakentaa pienoiskoossa postmoderni, erilaisuutta sisältävä maa-
ilma ja samalla tiimin jäsenille tarjoutuu kuin sivutuotteena mahdollisuus kasvaa ihmisenä,
monimuotoisuutta sietäen ja ristiriitojen keskeltä rakentavia ratkaisuja etsien. Erinomai-
sesti tällä tavalla toimiva tiimityöskentely tarjoaa hyvät kasvun mahdollisuudet muutosa-
gentille kasvaviksi."

Alasoini (1998, 99) toteaakin, että tiimityöhön liittyy paljon epärealistisia odotuksia, ja
hän myös väittää, että tiimeistä puhuminen ja niiden yleistyminen eivät myöskään vielä
sellaisinaan valaise sitä, millaisia muutoksia työpaikoilla todellisuudessa tapahtuu. Sillä,
millaisin odotuksin ja tavoittein tiimityötä ja siihen liittyviä organisaatioita on ryhdytty
rakentamaan, on suuri merkitys sille, miten tiimit määritellään ja miten niiden toimintaa
tulkitaan. Tarvitsemme tiimityön oheen tutkimusta, joka voisi valaista ja tuoda esiin tätä
tulkinnallista ja kokemuksellista puolta. Opettajien näkemyksillä ja tulkinnoilla on suuri
merkitys ei ainoastaan yhteistyökulttuurin kehittymisessä, vaan ennen muuta koulussa
toteutettavan yhteistyön kehittymisessä.

Huberman (1993, 44) on koulun kompleksisuuteen ja muutoksen monimutkaisuuteen
viitaten korostanut opettajien mahdollisuutta itsenäisesti ja vapaasti valita työn tekemisen
muoto. Hänen mielestään meidän tulisi olla erityisen varovaisia puuttuessamme koulun
toimintaan hallinnollisen rationalismin nimissä. Edellä esitettyä tukee myös postmoder-
nistinen paradoksiajattelu, jonka mukaan väitetään, että yhteistyön lisääntyessä yksilölli-
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syys korostuu (Fullan 1993, Hargreaves 1995, Shalberg 1996). Paradoksi korostaa, ettei-
vät kollegiaalisuus ja yksityisyys ole toistensa vastakohtia (Little & McLaughlin 1993, 3).
Yksilöllisten ammatillisten ominaisuuksien tiedostaminen on keskeinen menestystekijä
hyvässä yhteistyösuhteessa. Omien heikkouksien ja vahvuuksien hyväksyminen luonnol-
lisena osana ammattia auttaa paremmin näkemään yhteistyön hyödyt ja merkityksen ja
avaa tällä tavalla teitä yhteistyökulttuurin kehittämiseen.

Realistisesti ajateltuna on syytä olettaa, että kaiken positiivisuuden ohella tiimityö
sisältää myös omat rajoituksensa. On liian utopistista odottaa tiimityön ratkaisevan kaik-
kia niitä opettajien yhteistyökulttuurin ongelmia, joita tässäkin työssä on esitetty. Olen-
naisempaa olisikin tarkastella tiimityötä myös uusien tulkintamahdollisuuksien avaajana.
Opettajien kokemukset tiimityöstä antavat arvokasta tietoa ei vain tiimityöstä itsestään,
vaan yleisemminkin opettajista yhteistyön tekijöinä. On realistista odottaa, että samalla
kun opettajille tarjotaan uusia kehittämisen mahdollisuuksia, voidaan saada myös uutta
tietoa kehittämiseen liittyvistä esteistä. Tiimityötä on tarkasteltava myös osana aikaisem-
min kuvaamiani yhteistoiminnallista kulttuuria ja opettajan ammatillisia muutoksia.

Tutkimuksessani käsitys yhteistyöstä rakentuu ajatuksesta kuvata erilaisia yhteistyön
rakentumis- ja muotoutumistapoja tiimityön näkökulmasta. Yksilön ominaisuuksien
sijaan ollaan kiinnostuneita siitä, miten opettaja yhteistoiminnan kautta rakentaa suhdet-
taan omaan opettajuuteensa, toisiin opettajiin, oppilaisiin ja kouluun. Normatiivisen tila-
analyysin sijaan yhteistyö nähdään monien mahdollisuuksien kenttänä, jolloin mielen-
kiintoista ei ole ainoastaan se, miten yhteistyötä tehdään, vaan erityisesti se, miten se
rakentaa opettajan identiteettiä. Tällöin on syytä kysyä, mitä toteutettu yhteistyö kertoo
opettajasta ja opettajuudesta tässä ajassa. Pohdittaessa sitä, mitä merkitystä yhteistyön
rakentumisella on kasvatustieteelle tai opettajankoulutukselle, voidaan tutkimukseni
nähdä tapana tarkastella opettajuuden ehtoja. Haluan ottaa kantaa sen puolesta, ettei opet-
taja ole mikään valmis tuote, jonka opettajankoulutus tuottaa, vaan todellinen ammatti-
taito piilee kyvyssä nähdä ammatti osana sosiaalista, kulttuurista ja yhteiskunnallista mer-
kityksenantoa. Yhteistyön keskeiset kehittämishaasteet voidaan tiivistää seuraavasti:

� Pyrkimys laajentaa oppimiskäsitystä kohti uudistavaa ja kriittistä oppimista sekä
yhteistyön taustalla olevien arvojen pohtimiseen.

� Arvostaa ja hyödyntää työyhteisön erilaista asiantuntemusta ja ammatillista osaa-
mista.

� Edistää tietojen ja taitojen monipuolista jakamista ja tutkimista.
� Pyrkimys kohti dialogista, kommunikatiivista ja reflektiivistä vuorovaikutusta.
� Pyrkimys yhteisölliseen, kyseenalaistavaan ja pohtivaan tiedon ja opetuskäytäntöjen

tutkimiseen.



5 Tutkimuksen metodologiset peruslähtökohdat

5.1 Sosiaalinen konstruktionismi taustafilosofiana

Työni metodologiset peruslähtökohdat pohjautuvat sosiaalisen konstruktionismin teori-
aan, joka on kasvattanut suosiotaan esimerkiksi sosiologisen ja sosiaalipsykologisen tut-
kimuksen piirissä (Aittola & Raskila 1994). Osaltaan teorian suosion kasvaminen johtuu
siitä, että viimeaikaisissa tutkimuksissa ilmiöiden ymmärtämisessä on korostunut niiden
sosiaalinen luonne (Nouko-Juvonen 1997). Toisaalta postmoderni tiedekäsitys on koros-
tanut sosiaalisten konstruktioiden merkitystä ilmiöiden tulkinnassa. Sosiaalista konstruk-
tionismia voidaan luonnehtia myös yleisenä, monitieteisenä lähestymistapana, jossa pai-
notetaan kieltä käytäntönä, joka ei ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan merkityksellistää ja
samalla järjestää, uusintaa ja muuntaa sitä sosiaalista todellisuutta, jossa elämme (Gergen
1985, Komulainen 1998). Sosiaalisen konstruktionismin mukaan ihmistieteiden peruskä-
sitykset tulisi johtaa sosiaalisista prosesseista kuten kielestä ja ihmisten välisistä suhteista.
Tietäminen ja tieto eivät ole ihmisen sisällä, vaan ne ovat löydettävissä ihmisten välisistä
suhteista, joissa he keskustelevat, neuvottelevat ja jakavat ympäröivää todellisuutta kes-
kenään (Slife & Williams 1995, 82).

Sosiaalisen konstruktionismin juuret ovat pragmatismissa, erityisesti symbolisessa
interaktionismissa (Mead 1934, Schwandt 1997, 19) sekä wittgensteinilaisessa kielifiloso-
fiassa, jolle on keskeistä käsitys empiirisen ja kokemuksellisen tiedon erilaisuudesta.
Sosiaalisen konstruktionismin ydin on siinä, että ihminen nähdään kielellisenä, sosiaali-
sena ja kulttuurisena olentona, jolloin ihmisen tietäminen on suhteessa toisten tekemiin
tulkintoihin ja sosiaalisiin sopimuksiin. Nämä sopimukset vaihtelevat kulttuurista toi-
seen, kulttuurien sisällä ja historiallis-ajallisesti. Wittgensteinin mukaan ihmisten koke-
muksiin viittaaville ilmaisuille ei ole löydettävissä reaalimaailmassa objektiivisia koh-
teita. Nämä kielelliset ilmaisut saavatkin merkityksensä vallitsevien sosiaalisten ja kult-
tuuristen sopimusten kautta (Wittgenstein 1953, Slife & Williams 1995).

Burria (1995) mukaillen sosiaalista konstruktionismia määrittävät peruslähtökohdat
voidaan tiivistää seuraavalla tavalla.
1. Anti-essentialismi; asioilla itsessään ei ole olemusta, vaan ne syntyvät ihmisten teke-

mien tulkintojen kautta. Tutkimuksen kohteena ei ole esimerkiksi persoona, vaan siitä
tehdyt tulkinnat.
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2. Anti-realismi; tietomme ei kuvaa suoraan olemassa olevaa todellisuutta, vaan jokai-
nen rakentaa sen omien tulkintojensa kautta.

3. Tieto on historiallisesti ja kulttuurisesti määrittynyttä.
4. Ajattelu edellyttää kieltä.
5. Kieli on sosiaalisen toiminnan muoto. Puhuessaan toisilleen ihmiset rakentavat todel-

lisuutta. Kielellä on sosiaalista todellisuutta rakentava merkitys.
6. Tutkimuksen kohteena ovat sosiaalinen vuorovaikutus ja käytännöt.

Sosiaalisessa konstruktionismissa voidaan nähdä pyrkimys anti-essentialismiin, jolla
viitataan siihen, ettei asioilla itsessään ole olemusta, vaan ne syntyvät ihmisten tekemien
tulkintojen kautta. Olemuksellisuuteen kohdistuvaa kritiikkiä voidaan lähestyä postmeta-
fysiikan käsitteen avulla. Metafysiikalle on tyypillistä ajatella, että on aina olemassa jokin
oleva (absoluuttinen henki, järjen periaatteet, moderni subjekti, tieteen lait), jota pidetään
ilmiöiden perustana. Metafysiikka pyrkii perustelemaan, että ihmiset ovat jotain enem-
män kuin keskuksettomia uskomusten ja toiveiden verkkoja (Rorty 1989). Heideggerin
mukaan metafyysikan perusvirhe on, että se muutti kysymyksen olemisesta kysymykseksi
olioiden olemisesta (Toiskallio 1993, 30). Postmetafysiikassa puolestaan suhtaudutaan
epäillen varmojen perusteiden mahdollisuuteen. Bakhtin (1986, 110) on ilmaissut tämän
siten, että totuus ei ole löydettävissä ihmisen päästä, vaan ihmisten välisestä vuorovaiku-
tuksesta. Tämän ajattelutavan mukaan ajatukset, ideat ja kulttuurin muodostelmat tulevat
aina joltakin ajallisesti, paikallisesti ja kielellisesti rajatulta alueelta.

Sosiaalisen konstruktionismin mukaan kaikki tieto nousee ihmisten välisen tilan
kautta. Totuus ei siis ole absoluuttinen, vaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntynyt
neuvottelutulos. Se on siten sosiaalisessa konstruktionismissa hyvin pragmaattinen käsite,
ja asioiden arvo sekä pätevyys määrittyvät sen mukaan, miten ne toimivat käytännössä.
Yhteisen toden ja yhteisen hyvän saavuttamiseen tarvitaan kulttuurista kanssakäymistä.
Tärkeää eivät ole kielen merkit, rakenne tai tyyli, vaan kielellisesti välitetty ja vuorovai-
kutuksellisesti tuotettu merkitys. Ymmärtäminen ja merkitykset ovat kulttuurisia, julkisia
ja ihmisten välisiä. Sosiaalisesti muodostuneet kuvaukset ja teoreettiset selitykset eivät
ole vain erilaisia perspektiivejä samaan maailmaan, vaan tapahtumien ja olemisen eri
maailmoja.

Nämä perusajatukset konkretisoidaan tutkimuksessani diskurssianalyyttisen lähesty-
mistavan kautta. Sen avulla pyrin tutkimaan sitä, millaisia merkityksiä ja seurauksia
yhteistoiminnalla on, sekä sitä, miten yhteistoiminnalle tehdään oikeutusta.

5.2 Diskurssianalyyttinen lähestymistapa

Tutkimusaineiston analyysissä ja tulkinnassa käytän hyväksi viime vuosina yhä kasvavaa
huomiota saanutta diskurssianalyyttistä lähestymistapaa. Diskurssien ja kielenkäytön tut-
kimisen ajankohtaistuminen on yhteydessä meneillään oleviin yhteiskunnallisiin ja kult-
tuurisiin muutoksiin. Yhteiskunnan lisääntyvä epävarmuus on lisännyt sosiaalisten ilmiöi-
den tulkinnallisen ymmärtämisen tarvetta (Sulkunen 1998, 167). Postmodernismin muka-
naan tuoman epistemologisen kriisin kautta on vähitellen alettu luopua yksiselitteisistä
totuuksista, ja tilalle ovat tulleet erilaiset todellisuuden tulkinnan mahdollisuudet. Kiin-
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nostavaa ei näin ollen ole se, mikä on totta, vaan se, miten totuuksia tuotetaan. Tällöin
tutkimus näyttäytyy enemmän metodisen ja tulkinnallisen tilan hahmotteluna kuin olemi-
sen ja tiedon perustan etsimisenä (Suoranta 1996, 455).

Diskurssi-termi on peräisin ranskan sanasta discours, joka merkitsee puhetta, esitel-
mää, juttelua tai jaarittelua. Discours puolestaan on peräisin latinan sanasta discursus,
ympäriinsä juokseminen. Diskurssi on siten kahtalainen termi. Yhtäältä sillä tarkoitetaan
sitä vuorovaikutuksellista prosessia, jossa merkityksiä tuotetaan. Toisaalta sillä tarkoite-
taan tämän prosessin lopputulosta. Diskurssin käsite sisältää ajatuksen siitä, että merki-
tykset eivät ole koskaan abstrakteja eivätkä ne perustu vain abstrakteihin eroihin kielijär-
jestelmässä, vaan ne tuotetaan diskursseissa, jotka ovat sosiaalisia, historiallisia ja institu-
tionaalisia. Kielen rajattomien merkitysmahdollisuuksien valintaa säätelee ja vakiinnut-
taa tiettynä aikana tietyssä paikassa vallitseva sosiaalisten suhteiden verkosto, joka itse
representoituu diskurssien välityksellä. (Lehtonen 1996, 69 � 70.)

Diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen tutkimusmenetelmä, vaan se on pikemminkin
väljä teoreettinen viitekehys (Potter & Wetherell 1989, Jokinen & al. 1993, 17). Se perus-
tuu ajatukselle, että kieli, jota me käytämme, on organisoitunut diskursseiksi tai tulkinnal-
lisiksi repertuaareiksi. Näillä puolestaan on merkitystä sille, miten ihmiset kokevat todel-
lisuuden ja miten he käyttäytyvät. Kieli sisältää peruskategoriat, joita käytämme ymmär-
tääksemme itsemme joksikin ja myös luodaksemme kulttuurin ja identiteetin. Kielen käy-
tön tulkinnassa ei pyritä selittämään, mitä merkitysten takana on, vaan kuvaamaan, miten
esimerkiksi opettajuus tuotetaan tietyssä kontekstissa tapahtuvan toiminnan ja siihen liit-
tyvien tulkintojen kautta (Burman & Parker 1993).

Diskurssilla ymmärretään puheen ja kirjoitetun tekstin kaikkia muotoja. Tekstiin voi-
daan soveltaa erilaisia lukutapoja, joiden tavoitteena on selvittää, miten merkityksiä tuo-
tetaan. Huomio kiinnittyy pikemmin eri esitysten välisiin suhteisiin kuin esitysten ja
todellisuuden väliseen suhteeseen (Eskola 1991). Diskurssi-käsite kuvaa yhteiskunnassa
vallitsevia puhumisen ja kirjoittamisen käytäntöjä, jotka määrittävät ja rajaavat, mitä eri
aiheista voidaan sanoa ja kenellä on auktoriteetti sanoa se (diskurssi).

Diskurssianalyysi on lähestymistapa, joka tutkii kielen käyttöä sen kaikessa moninai-
suudessa. Yksi kaikkea diskurssianalyyttistä tutkimusta yhdistävä peruslähtökohta on,
että se tavalla tai toisella liittyy kieleen, vaikka ei-kielellisiäkin toimintoja voidaan tutkia
osana kielellistä toimintaa. Eroja on kuitenkin havaittavissa siinä, miten kielellinen toi-
minta ymmärretään ja miten sitä tulkitaan. Koska diskurssianalyyttinen lähestymistapa
tutkimuksessa on vaikeasti määriteltävissä, olen päätynyt valaisemaan kielen tutkimuk-
sen kenttää erityyppisten jaottelujen avulla. Niiden merkitys on kyvyssä jäsentää ja selki-
yttää sitä, missä mielessä kielestä ollaan kiinnostuneita. Suoranta (1995, 66) lähestyy dis-
kurssianalyysiä jakamalla sen joko mentaalisten käsitteiden tai sosiaalisten ilmiöiden
kautta tapahtuvaksi kielen tutkimukseksi. Tällöin on kyse aiemmin mainitusta essentia-
lismi�anti-essentialismi-jaottelusta. Potter ja Wetherell (1994) puolestaan ovat luokitel-
leet diskurssien tutkimuksen seuraavasti.
1. Puheaktiteoriassa (speech act theory) on kiinnostuttu systemaattisesti selvittämään

keskustelun rakennetta tietyssä ympäristössä.
2. Diskurssi-prosessitutkimus on psykologisesti orientoitunut, ja siinä pyritään selvittä-

mään diskurssin rakenteiden vaikutusta muistiin tai ymmärtämiseen.
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3. Sosiologinen diskurssitutkimus on kiinnostunut esimerkiksi siitä, miten sosiaaliset
tekijät vaikuttavat toimintaamme tai miten erilaiset tekstit ja puhe vaikuttavat toimin-
taamme.

4. Mannermainen sosiaalifilosofia ja kulttuuritutkimus pyrkivät kuvaamaan sitä, miten
instituutiot, vallitsevat käytännöt ja ihmisen subjektiviteetti voidaan ymmärtää vallit-
sevien diskurssien kautta. (Potter & Wetherell 1994, 47.)

Luokittelu tuo esiin diskurssien tutkimisen kaksi painotusaluetta: kielellisesti ja sosiaa-
lisesti orientoituneen tradition. Edellinen (kohdat 1 ja 2) kohdentuu kielenkäytön kieli-
opilliseen rakentumiseen, jolloin oletetaan, että tutkimuksen kohteena oleva puhe sinänsä
on osa sosiaalista todellisuutta ilman laajempaa kontekstia (Suoranta 1995, 70). Jälkim-
mäisessä (kohdat 3 ja 4) ollaan puolestaan kiinnostuneita kulttuuristen resurssien ja sosi-
aalisen toiminnan suhteesta kieleen. Olen päätynyt tutkimuksessani jälkimmäiseen näkö-
kulmaan, koska tiimityö ja yhteistyö ovat luonteeltaan sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä.
Yhteistyön merkitys ja tarkoitus rakentuvat niiden sosiaalisten käytäntöjen ja kulttuuris-
ten tulkinnanmahdollisuuksien kentässä, jossa opettaja työtään tekee. Valinnassani ei ole
kyse siitä, että jokin tapa olisi oikeampi tutkittaessa diskursseja. Molemmat traditiot pyr-
kivät valaisemaan kielenkäyttöä eri perspektiiveistä, jolloin ne kykenevät avaamaan eri-
laisia tulkintamahdollisuuksia. Valinta riippuu ilmiön ja kontekstin välisen suhteen mää-
rittelystä ja siitä, millaisiin kysymyksiin tutkimuksessa haetaan vastauksia.

Diskursseja voidaan lähestyä myös tarkastelemalla niitä tutkimuskohteena olevien
ilmiöiden tai asioiden perusteella. Tällaista lähestymistapaa on käyttänyt Nikander (1998)
seuraavasti.

� Käytäntöjen ja resurssien tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita kulttuurisista resurs-
seista (kategorioiden systeemeistä, kerronnan säännönmukaisuuksista tai tulkintare-
pertuaareista), joita ihmiset käyttävät kielellisessä toiminnassaan.

� Konstruktiot tai kuvaaminen viittaavat siihen, että yksittäinen selitys tai kuvaus
tapahtumista ja todellisuudesta on aina valinta laajasta varastosta kulttuurisesti mää-
räytyviä kielellisiä vaihtoehtoja. Kieltä käyttämällä rakennetaan merkityksiä pelkän
kuvaamiseen sijaan. Myös tutkijan näkemys ilmiöstä on osa tutkimuskohteena olevan
ilmiön merkitysrakennetta.

� Kielen dynaamisen arkkitehtuurin avulla halutaan nostaa esiin ne kielelliset prosessit,
jotka rakentavat ilmiöitä, sen sijaan että ilmiöt nähtäisiin yksilön sisäisinä ja psykolo-
gisina ilmiöinä.

� Retoriikan ja ideologisten arkidilemmojen tutkimus korostaa ihmistä aktiivisena kie-
len käyttäjänä, joka puheenvuoroillaan ratkaisee ja tuo esiin arkipäivän problematiik-
kaa.

� Selontekojen antaminen, jolloin tutkimuksen kohteena ovat ne selonteot ja tulkinnat,
joita ihminen tekee toisten toiminnoista ja joita hän käyttää jatkuvan vuorovaikutuk-
sen ylläpitämiseen.

� Toiminnallisten kognitioiden kautta tarkastellaan psykologisia ilmiöitä käytännön
vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä sitä, miten ne rakentuvat osana laajempaa pai-
kallista ja kulttuurista kontekstia. (Nikander 1998.)

Nikanderin jäsennys tuo esiin diskurssianalyysin olennaisen piirteen: sen, että tutki-
muksen kohde muotoillaan ennemminkin käsitteiden viitoittamina väylinä kuin tarkkoina
teoreettisina määrittelyinä (Jokinen & Juhila 1991, 5). Omaa tutkimustani luonnehtii
yhteistyökäytäntöjen ja resurssien tutkimus, jolla haetaan vastausta siihen, miten yhteis-
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työtä selitetään ja millaisiin kulttuurisiin resursseihin tällöin viitataan. Tutkimuksessani
ovat Nikanderiin viitaten läsnä selonteot sekä niitä määrittävät sosiaaliset ja kulttuuriset
ideologiat. Siihen viitaten voidaan kysyä, miten yhteistyölle tehdään oikeutusta, millä
tekijöillä on merkitystä yhteistyökokemuksen jäsentäjinä ja mitä ovat yhteistyön kulttuu-
riset ja yhteiskunnalliset reunaehdot. Käytäntö on läsnä selontekoina, joiden kautta raken-
netaan kuvaa omasta identiteetistä. Lisäksi kielen käytön dynamiikka on tärkeä tulkinnan
kohde, koska sen myötä avautuvat yhteistyön eri variaatiot ja tulkintaehdot, joiden valli-
tessa tiimityö on mahdollista ja mielekästä opettajille.

Diskurssianalyysiä on miltei mahdotonta pistää mihinkään tarkkarajaiseen muottiin,
mikä voidaan toisaalta nähdä yhtenä sen elinvoimaisuuden lähteenä. Diskurssianalyysi on
aina avoin uusille määrittelyille, mikäli ne osoittautuvat selitysvoimaisiksi. Tämän vuoksi
diskurssien tutkiminen on tutkijalle haastava tehtävä. On löydettävä monien mahdolli-
suuksien kentästä ne keinot, jotka näyttäisivät parhaiten sopivan tutkimuksen kohteena
olevaan ilmiöön ja siitä nouseviin tarpeisiin. Selkiytän seuraavassa omia diskurssianalyyt-
tisiä periaatteitani hieman tarkemmin.

5.3 Tutkimuksen diskurssianalyyttinen viitekehys

Tutkimukseni viitekehystä voidaan lähteä rakentamaan Jokisen ja kumppaneiden (1993)
esittämän määritelmän pohjalta:

"Diskurssianalyysi määritellään sellaiseksi kielen käytön ja muun merkitysvälitteisen toi-
minnan tutkimukseksi, jossa analysoidaan yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todelli-
suutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä." 

Olen käyttämäni metodin kuvaamiseksi jäsentänyt metodia seuraavien keskeisten käsit-
teiden kautta:
1. oletus merkitysten rakentumisesta kielessä
2. oletus useiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien eli tulkin-

tarepertuaarien olemassaolosta
3. oletus diskurssien ja toiminnan kontekstisidonnaisuudesta
4. oletukset kielen käytön sekä toisaalta sosiaalista todellisuutta rakentavasta eli funktio-

naalisesta että toisaalta kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta (vrt. Potter &
Wetherell 1994, Burr 1995, Suoninen 1997).

5.3.1 Merkitysten rakentuminen kielessä

Merkityksiä tuottaessamme joudumme käyttämään toisten sanoja ja kohdistamaan
sanamme toisille. Merkitykset ilmaistaan kielessä, ja niitä myös tulkitaan kielen välityk-
sellä. Kielen merkitys ja sen merkityksellisyys on keskeinen tutkimuksen tulkinnan ja
analyysin väline. Kieli on ihmisille ominainen piirre, joten kieli ja ihmisen ymmärtämä
todellisuus ovat peruuttamattomasti toisiinsa kiinnittyneitä. Kielen muuttuessa myös käsi-
tyksemme asioiden merkityksistä muuttuvat. Voidaan myös ajatella, että ihminen on kie-
lellisyytensä kautta sosiaalinen olento, sillä ajattelumme, tapamme ymmärtää ja viestiä
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kokemuksista sekä tunteistamme perustuvat kieleen. Mutta ei ainoastaan ihminen, vaan
myös yhteiskunta ja kulttuuri ovat kielen läpäisemiä. Ymmärtääksemme näitä ilmiöitä
meidän tulee tutkia kieltä ja erityisesti ihmisten kielenkäyttöä.

Aaltola (1992, 44) toteaa Wittgensteiniin viitaten, että kielen merkit ja ilmaisut saavat
merkityksensä vain yhteisessä käytössä. Merkitykset ovat mahdollisia vain sosiaalisten
instituutioiden ja käytäntöjen varassa. Ajattelumme ja kokemuksemme artikuloituu yhtei-
sessä traditiossa ja toiminnassa, jota selvitämme itsellemme juuri kielen avulla. Wittgen-
steinin (1981) mukaan kielen oppiminen merkitsee erilaisten alueiden oppimista ja
samalla ihmisten toiminnassa elävän ja muuttuvan kokonaisuuden oppimista. Näitä osa-
järjestelmiä hän nimittää kielipeleiksi, jotka eivät ole mitään epäitsenäisiä kielen osia,
vaan pikemminkin tehtävässään täydellisiä ja itsenäisiä inhimillisiä kommunikaatiojärjes-
telmiä. Kieli saa merkityksensä suhteessa siihen elämänmuotoon, jossa ihminen on osalli-
sena. Oikein ja väärin on se, mitä ihmiset sanovat ja mistä ihmiset ovat yhtä mieltä kie-
lessä. Tämä ei ole mielipiteiden vaan elämänmuodon yhtäpitävyyttä. Tämä elämänmuoto
on kaiken merkityksenannon perusehto, jota emme voi ylittää.

Kieli elää ja muotoutuu historiallisesti juuri tässä konkreettisessa kielellisessä kanssa-
käymisessä, ei yksilöllisessä psyykessä eikä kielen muotojen abstraktissa lingvistisessä
järjestelmässä. Merkitysten rakentuminen on Parkkerin (1992, 3�4) ideaa lainaten
ymmärrettävissä, kun asetetaan sanat lainausmerkkeihin ja koetetaan sen jälkeen selittää
toiselle, mitä tarkoitetaan, käyttämättä itse sanaa. Esimerkiksi sanan �oppiminen� ymmär-
rettäväksi tekemisessä joudutaan käyttämään lukuisa määrä sanaa kuvaavia lauseita. Näin
ollen sanoihin sisältyy paljon enemmän merkityksiä kuin me tiedostammekaan. Tämän
lisäksi oppimisella voidaan kontekstista riippuen tarkoittaa hieman erilaisia asioita. Vies-
tiessämme toisille viestimme myös paljon oletuksia, mikä mahdollistaa nopean ja tarkoi-
tuksenmukaisen viestinnän, mutta vaatii ymmärretyksi tullakseen sosiaalista, kontekstisi-
donnaista ja kulttuurista tietoa. Koska jaamme kulttuuriset käytännöt muiden kanssa ja
koska ne ovat tehneet meistä sellaisia kuin olemme, meillä on yhteinen perusta, jolta
edetä, ymmärtää ja toimia (Dreyfus & Rabinow 1982, 125).

5.3.2 Tulkintarepertuaarit eli diskursiiviset puhetavat

Kielen käytössä muodostuvia merkityssysteemejä on kutsuttu sekä diskursseiksi (esim.
Foucault 1986, Parkker 1992) että tulkintarepertuaareiksi (esim. Wetherell & Potter
1992). Koska ne käsitteinä ovat toisilleen hyvin läheisiä, olennaista on, miten ne kussa-
kin tutkimuksessa määritellään. Wetherelliä ja Potteria (1992, 89�93) lainaten diskurs-
seilla viitataan enemmän institutionaalisesti paikannettaviin kielenkäytön tapoihin (esim.
Foucault 1972), kun taas tulkintarepertuaarit ovat lähempänä sosiaalisissa käytännöissä
tapahtuvaa kulttuurista tulkintaa. Juhilaan ja Jokiseen (1999, 63) viitaten samaa asiaa voi-
si valaista dimensiolla kulttuurinen jatkumo�tilanteisuus. Yleisemmällä tasolla Juhila
(1999, 175) puhuu ontologisesta ja episteemisestä tavasta konstruoida puhetta. Tällöin
ontologisessa lähestymistavassa korostetaan instituutioiden ja vallan merkitystä puheen
tuottamisessa, kun taas episteemisessä suuntauksessa ollaan tiukemmin kiinni itse puheen
tuottamisen tilanteissa.
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Tutkimusasetelmasta johtuen käytän pääsääntöisesti repertuaari-käsitettä. En kuiten-
kaan näe repertuaari- ja diskurssikäsitteitä toisiaan poissulkevina. Perustelen tätä sillä,
että ollakseni avoin opettajien puheista avautuviin tulkintamahdollisuuksiin, on tulkinta-
mahdollisuuksia vaikeaa rajata pelkästään tilanteeseen tai yleiseen vallankäyttöön. Lähtö-
kohtaoletuksena on, että opettajat voivat liikkua joustavasti eri tulkintakonteksteissa (ks.
seuraava kappale), mikä täytyy ottaa myös analyysissä huomioon.

Repertuaarit ovat rajattuja kielen alueita, ja esiintyessään ne rajaavat toisenlaisiin tul-
kintasääntöihin perustuvia näkökulmia ja kategorisointitapoja pois. Repertuaarit ovat tois-
tuvasti käytettyjä termisysteemejä, joiden avulla luonnehditaan toimintoja, tapahtumia ja
muita asioita (Gilbert & Mulkay 1984). Repertuaarit koostuvat rajallisesta määrästä ter-
mejä, joita kuuluu käyttää tietyn tyylin ja kieliopin mukaisesti. Ne ovat keskenään ristirii-
taisia ja vaihtoehtoisia, mutta sisäisesti suhteellisen johdonmukaisia. Potterin ja Wetherel-
lin mukaan ne koostuvat ilmiöiden luonnehdinnassa ja arvottamisessa toistuvasti käyte-
tyistä käsitteistä ja metaforista, jotka muodostavat eräänlaisen termisysteemin tai sanakir-
jan: niitä käytetään tietyn tyylin tai kieliopin mukaisesti. Repertuaarit saattavat olla joh-
dettuja yhdestä tai useammasta avainmetaforasta tai kielikuvasta, ja ne voivat olla tunnis-
tettavissa tietynlaisesta puhe- tai ilmaisutavasta (Potter & Wetherell 1987, 149).

Repertuaari ei kuitenkaan ole suljettu ja yhtenäinen käsitejärjestelmä tai kieliopin kal-
tainen looginen muotoutuma. Tämä edellyttäisi deduktiota, loogista päättelyä, kun taas
diskursiivisuudelle ovat ominaisia pikemminkin käsitteiden väliset ristiriitaisuudet (Fou-
cault 1972, 34�35). Teoriassa repertuaarien määrä on rajaton, mutta käytännössä ne ovat
sidoksissa siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, jossa ne on tuotettu. Valtasuh-
teiden verkostossa jotkin repertuaarit voivat saada tukevamman jalansijan kuin toiset.
Vallalla olevista käsityksistä muodostuu usein itsestäänselvyyksiä ja yleisesti hyväksyt-
tyjä totuuksia. Jokainen keskustelu tapahtuu ainakin yhden repertuaarin määrittelemänä,
mutta keskustelijat voivat keskustella useankin eri repertuaarin puitteissa.

Esimerkkinä tämän tutkimuksen repertuaareista voidaan mainita kiire, joka aktivoituu
yhteistyön edetessä. Kiire ei ole kuitenkaan pelkkä syy yhteistyön ongelmiin, vaan kiire-
sanaa voidaan käyttää monella tavalla, riippuen siitä, mihin sillä viitataan tai miten sillä
selitetään yhteistyön toteutumista. Esimerkiksi kiire voi opettajalle olla yhteistyön ongel-
mien syy, haaste, yhteistyökyvyn osittamisen paikka, terveysrajoitin tai opettajan työn
muutoksen kuvaaja.

5.3.3 Diskurssien kontekstuaalisuus

Kieli ei sisällä mitään absoluuttisia merkityksiä, vaan merkitykset ovat aina tulkinnan
tulosta. Tämä perustuu kielenkäytön moninaiseen luonteeseen, ja niinpä emme voi puhu-
essamme tai kirjoittaessamme koskaan olla täysin varmoja siitä, ymmärretäänkö puhe tai
kirjoitus tarkoitetulla tavalla. Kielenkäytöllä voi siis olla monia eri tulkintamahdollisuuk-
sia, jotka voivat olla myös ristiriitaisia keskenään. Jotta osaisimme käyttää kieltä oikein ja
tarkoituksenmukaisella tavalla, pitää meillä olla tietoa kontekstista, jossa tulkinta teh-
dään. Diskurssianalyysissä pyritään tulkitsemaan repertuaareja eksplikoimalla erityisesti
sitä, miten ne aktualisoituvat erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Suoranta (1996, 457�
458) kuvaa, kuinka kontekstin merkitys tutkimuksen osana on muuttunut: konteksti on
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tullut ulkopuolisesta häiriötekijästä olennaiseksi osaksi ymmärtämisyhteyttä, mikä mah-
dollistaa inhimillisen vuoropuhelun. Kun konteksti nähdään pikemminkin tutkimuskoh-
teita ja asetelmia rakentavana kuin niitä vääristävänä seikkana, tullaan samalla sitoneeksi
yhteen tieteellinen toiminta, kieli kommunikaation välineenä ja se ajallis-paikallinen
yhteys, jossa toiminta tapahtuu. Kontekstin vaihtuessa myös tekstin merkitys muuttuu.

Kontekstilla ymmärretään niitä tekstin sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat
tekstin tulkintaan (Heikkinen 1996, 40). Tällöin analysoitavaa toimintaa tarkastellaan tie-
tyssä ajassa ja paikassa, johon tulkintaa suhteutetaan. Analyysissä pyritään tunnistamaan
sellaisiakin seikkoja, joiden tulkinta edellyttää tutkijan omakohtaisen kulttuuristen tapo-
jen, stereotypioiden ja yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin tuntemuksen tietoista käyttöä
(Wooffitt 1993, 302, Jokinen & al. 1993, 32). Tutkimusaineisto pyritään liittämään sosio-
historialliseen ja kulttuuriseen merkitysten ja suhteiden kontekstiin, jolloin tutkimuksen
kohteena olevaa ilmiötä on tarkasteltava kontekstin ja tekstin välisen suhteen kautta. Kon-
teksti näyttäytyy tällöin niiden olosuhteiden kokonaisuutena, joihin tietty tapahtuma
sijoittuu. Tekstillä puolestaan tarkoitetaan niitä yksityiskohtia ja suhteita, jotka antavat
tapahtumalle sen erityislaadun. Tähän liittyy myös niiden reunaehtojen pohtiminen, joi-
den vallitessa tutkimusaineisto on tuotettu. Usein, niin kuin tässäkin tutkimuksessa, nuo
seikat on huomioitu tutkimuksen lähtökohtien muotoilussa, aineiston valinnassa ja kysy-
mysten asettelussa, joissa on kiinnostuttu juuri tietyn ihmisen puheesta ja toiminnasta,
koska niiden katsotaan olevan tutkittavan asian kannalta merkityksellisiä (Jokinen & al.
1993, 35).

Suonisen mukaan kontekstit ovat analyyttisiä apuvälineitä, niiden välinen eronteko on
usein kuin veteen piirretty viiva, jonka tutkija joutuu tapauskohtaisesti vetämään oman
aineistonsa erityispiirteitä kuunnellen (Suoninen 1997, 53). Sen vuoksi kontekstin hah-
motteleminen ei ole helppoa ja vaatii tutkijalta erityistä harkintaa, sillä ajallinen, sosiaali-
nen ja historiallinen konteksti ovat käsitteinä todella laajoja ilmiöitä. Tutkimusaineiston
tulkinta ei ole vain asioiden mekaaninen summa, vaan vaatii tutkijalta erilaisten tulkinta-
kontekstien tuntemusta ja luovaa oivallusta (Fairclough 1995, 71). Aineiston onnistunut
tulkinta edellyttää sen onnistunutta kontekstualisoimista.

Diskurssien tulkinta edellyttää kontekstia ja päinvastoin (Wahlström 1992, 33). Erilai-
sissa puhetilanteissa toimijat käyttävät merkitysten tulkinnassa hyväkseen yhteisiä merki-
tysresursseja, joita voidaan kutsua myös tulkintakonteksteiksi. Toimijat viestivät näin
ollen monella eri tasolla, jolloin puheen merkityksen ymmärtäminen vaatii näiden taso-
jen ainakin osittaista hallitsemista. Kun opettaja esimerkiksi kaupan kassalle puhuu työ-
peräisestä stressistään, ongelmia ilmenee helposti myyjän kyvyssä nähdä stressin erilaiset
syy-seuraussuhteiden verkostot eli tekijät, jotka ovat ilmiön taustalla. Sama ongelma voi
suppeammassa mittakaavassa olla opettajien välillä esimerkiksi ammatin yhteiskunnallis-
ten ja kulttuuristen tekijöiden suhteen (Syrjäläinen 1997). Jotkut opettajat tulkitsevat kou-
lun tapahtumia laajassa yhteiskunnallis-eettisessä kontekstissa, kun taas toiset voivat liik-
kua hyvinkin suppealla kulttuurisen kontekstin alueella.

Konteksti ei kuitenkaan vaikuta käyttäytymiseen lineaaristen vaikutusmekanismien
kautta, vaan se on integroitu osa sitä tekoa tai tapahtumaa, johon se viittaa. Konteksti ja
teksti eivät ole toisistaan riippumattomia suureita, vaan ne määräytyvät vastavuoroisesti.
Teolla ei siis ole kontekstista erillään olevaa olemusta eikä kontekstilla teon suhteen itse-
näistä olemassaoloa teon ulkopuolella. Puhuminen ja kirjoittaminen on tapa antaa tapah-
tumille ja olosuhteille muoto tai rakenne siten, että ne voivat saada yleisen hyväksynnän
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tuohon puhekäytäntöön liittyvässä elämäntavassa. Kielellinen toiminta on sen kontekstin
luomista, jonka puitteissa kommunikoidaan (Wahlström 1992, 34).

Merkityksellinen keskustelu edellyttää kontekstin jakamista. Jakaminen on kuitenkin
suhteellista ja liukuvaa sikäli, että on ilmeisesti tietty väljyys sille, kuinka paljon yhtei-
sessä kontekstimäärittelyssä voi olla vaihtelua ilman, että keskustelu sekoaa. Volosinov
(1990, 89) määrittelee kontekstuaalisen ymmärtämisen ehdoiksi kanssakäymisissä ole-
vien ihmisten avaruudellisen sijainnin, ihmisten tilannetta koskevat yhteiset arvostelmat
ja tilannetta koskevat yhteiset tiedot. Konteksti luodaan keskustelussa, jolloin toiminnalle
annetaan sellainen muoto, jonka molemmat voivat hyväksyä. Tässä tutkimuksessa aineis-
ton tulkintakontekstit on jaoteltu kahteen tasoon: vuorovaikutus- ja kulttuurikontekstiin.
Vuorovaikutuskontekstia voidaan nimittää myös suppeaksi kontekstiksi ja kulttuuri- ja
yhteiskuntakontekstia puolestaan laajemmaksi kontekstiksi (vrt. Heikkinen 1996, 44).

Kuvio 2. Tutkimuksen tulkintakontekstit.

Kontekstien eri tasot liittyvät diskurssin kykyyn viitata samaan aikaan useisiin eri ulot-
tuvuuksiin.
1. Diskurssit ovat yhteiskunnallisia käytäntöjä, jotka muokkaavat sosiaalista todelli-

suutta (diskursiivinen ulottuvuus).
2. Diskurssit eivät muokkaa todellisuutta yksin, vaan muodostuvat suhteessa toisiin dis
3. Diskurssit määräytyvät suhteessa diskurssin ulkopuolisiin suhteisiin ja voimiin, kuten

instituutioihin, sosiaalisiin prosesseihin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin (ekstradis-
kursiivinen ulottuvuus). (Lehtonen 1996, 70.)

Merkityksiä ei ole kirjoitettu valmiiksi itse tekstiin, vaan ne muodostuvat tekstin luen-
nassa, mihin tekstin lisäksi vaikuttavat ne kulttuuriset käytännöt, joissa luenta tapahtuu
(Lehtonen 1996). Lukijalla on taipumus institutionalisoida tekstejä (Karvonen 1995, 16).
Tekstillä ymmärretään tässä tutkimuksessa tietyssä kontekstissa syntynyttä kielellistä
kokonaisuutta, jolla on muoto ja merkitys. Teksti muotoutuu ja saa merkityksensä suh-
teessa kontekstiin, jossa se esitetään ja johon tekstillä viitataan. Tekstit välittävät tietoa
implisiittisistä tai eksplisiittisistä normeista, joiden kautta tekstit ovat tunnistettavissa; nii-
den pitää olla sellaisia kuin ne ovat (Savolainen 1998, 15). Teksti voidaan ymmärtää toi-
saalta vain suhteessa muihin teksteihin ja toisaalta sellaisina diskurssi- ja sosiokulttuuri-

Yhteiskunta
Laaja konteksti (eksplisiittinen, ekstradiskursiivinen)

Vuorovaikutus
Institutionaalinen kulttuuri

Suppea konteksti (implisiittinen, interdiskursiivinen)

Teksti
(tulkittava puhe)
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sina käytänteinä, jotka muodostuvat muihin teksteihin yhteydessä olevien kontekstien
kautta. Diskurssi kytkee tekstit konteksteihin, joita tekstin tuottaminen ja tulkinta edellyt-
tävät.

5.3.3.1 Vuorovaikutus- ja kulttuurikontekstit

Vuorovaikutuskontekstilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kahta asiaa. Ensinnäkin sillä
voidaan tarkoittaa haastattelijan tai tutkijan osallisuutta aineiston syntyyn ja tulkintaan.
Tutkija kuljettaa ja avaa omilla kysymyksillään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ja
reagoi haastateltavan puheeseen pyytämällä tarkennuksia ja esittämällä jatkokysymyksiä.
Tällä tavoin tutkijan ja haastateltavan välisessä vuorovaikutuksessa syntyy osa aineiston
variaatioista. Jos haastateltavalla on riittävästi tilaa valita sanottavansa ja jos tutkijan pyr-
kimys aineiston variaatioihin on tietoinen, on tutkijan vaikutus tekstin syntyyn positiivi-
nen asia.

Vuorovaikutuskontekstilla voidaan myös tarkoittaa laajemminkin sitä sosiaalista ja
institutionaalista kontekstia, josta tulkinnan kohteena oleva teksti on peräisin (Wodak
1996, 8). Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuskonteksti liittyy siihen, miten opettaja
puheessaan liittää yhteen organisaation ja työyhteisön piirteitä rakentaessaan kuvaa
yhteistyön merkityksestä. Analyysin kohteena ovat koulun fyysiset (esim. tilat) ja raken-
teelliset tekijät (organisaatiorakenne, velvollisuudet), joilla opettajat katsovat olevan mer-
kitystä yhteistoiminnan toteutumisessa.

Kulttuurikontekstin kohdalla tulkinnan lähtökohtana on ajatus siitä, että tekstit ovat
osa kulttuuria ja niiden tulkinta on samalla kulttuurin tulkintaa. Puhuttuja viestejä voidaan
myös pitää teksteinä, jos niiden tulkinnassa oletetaan, että ne vain kiteyttävät joitakin jo
ennalta kulttuurissa olevia merkityksiä (Sulkunen 1998, 160). Aineistosta pyritään tunnis-
tamaan seikkoja, joiden tulkinta edellyttää tutkijalta kohteena olevaan ilmiöön liittyvien
kulttuuristen tapojen, stereotypioiden tai yleisen yhteiskunnallisen ilmapiirin tuntemuksen
tietoista hyväksikäyttöä (Silverman 1985, 37�39, Suoninen 1997, 53). Tutkijan tulee
aineistoa analysoidessaan pohtia, millaisia kulttuurisia konventioita puhuja hyödyntää ja
millä tavalla tämä tehdään.

Kulttuurikontekstilla viitataan niihin yhteisiin sosiaalisiin sääntöihin, tapoihin, toimin-
tamalleihin ja normeihin, joihin opettaja viittaa puhuessaan yhteistyöstä. Esimerkkinä
kuttuurikontekstista voidaan mainita vaikka se, miten yhteistyön ongelmallisuutta pyri-
tään rakentamaan. Puhuja voi vedota perinteiseen opetustapaan, jossa jokainen opettaa
vain omaa luokkaansa (kulttuurinen eristyneisyys), aikapulaan (työjärjestyksen pilkkomi-
nen) tai henkilökemiaan (yhteisen kielen ja keskustelukulttuurin puuttuminen). Analyy-
sia voidaan jatkaa vielä pohtimalla sitä, miten argumentointia rakennetaan yleisesti käy-
tettyjen argumenttien varassa.

Kulttuurikontekstin tunnistaminen auttaa jäsentämään tutkimusaineistoa ja antamaan
sille mieltä. Tällöin ollaan kiinnostuneita siitä, miten kulttuurisia repertuaareja käytetään
asian ymmärrettäväksi tekemiseen. Näin muovataan kulttuurista odotushorisonttia (Suo-
ninen 1997). Kontekstin kohdalla on syytä tähdentää, etten ole tutkimuksessani selittä-
mässä tai luomassa teoriaa siitä, millainen vuorovaikutuskonteksti tai kulttuurikonteksti
tutkimukseen osallistuvissa kouluissa on. Ennemminkin tutkin sitä, miten opettajat käyt-
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tävät kulttuuria hyväkseen tehdessään itseään ja toimintaansa ymmärrettäviksi. Tulkin-
nan kohteena on pikemmin kulttuurinen dynamiikka kuin minkään kulttuurisen merkitys-
järjestelmän paikantaminen.

5.3.3.2 Valta yhteiskunnallisen kontekstin ilmentäjänä

Yhteiskunnallinen tulkintakonteksti on hahmotettavissa vallan käsitteen avulla. Foucault
väittää, että valta ja tieto ovat sidoksissa toisiinsa. (Foucault 1972.) Vallan nähdään ole-
van läsnä kaikilla sosiaalisilla tasoilla, jolloin se esiintyy sekä vuorovaikutuskontekstissa
(power in discourse) että yhteiskunnallisessa kontekstissa (power over discourse) (Wodak
1996). Selitykset, jotka eivät ota huomioon todellisuuden sosiaalisia määrittelyprosesse-
ja, hämärtävät olennaisesti valtasuhteita (Sulkunen 1998, 152).

Valtasuhteet konstituoituvat vuorovaikutuksessa, joka määrittää niin toimintamahdolli-
suuksia kuin identiteettiäkin (Helin 276�275). Valta ei tämän vuoksi ole yksilön tai ryh-
män ominaisuus, vaan se näyttäytyy diskursseissa. Identiteetin rakentaminen on jatkuvaa
taistelua vallitsevien diskurssien luomien identiteettikuvien ja niistä poikkeavien margi-
naalisten tulkintamahdollisuuksien välillä (Burr 1995, 76). Valta ei ole staattinen järjestys
vaan dynaaminen voimakenttä, joka ei ole löydettävissä makrotasolta vaan mikrotasolta,
jossa subjektiasemat, toimintastrategiat ja taktiikat punoutuvat yhteen tai repeytyvät toi-
sistaan irti. Mekanismia, jolla tieto palvelee valtaa, nimitetään ideologiaksi. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, miten tietoa käytetään yhteydessä kulttuuriin tai instituutioon, mikä antaa
käsitteille tietyn merkityksen. Diskurssianalyysissä on kiinnostuttu siitä, millaisia totuus-
tulkintoja käytetyt diskurssit mahdollistavat ja mitä ne poissulkevat. Tämän tutkimuksen
kohdalla voidaan kysyä, millaisia yhteistyömahdollisuuksia diskurssit tarjoavat ja kenellä
on valtaa määritellä diskursseihin liittyvät valinnanmahdollisuudet.

Valtaa tarkastellaan tässä tutkimuksessa kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin pyritään
todentamaan sitä, miten hyvän yhteistyösuhteen rajat määritellään ja miten joitakin mah-
dollisuuksia rajataan ulkopuolelle; miten määritellään järkevän ja ei-järkevän yhteistoi-
minnan rajat. Toiseksi valta liittyy virallisten yhteistyöpuheiden (yhteiskunta, tutkimus,
työelämä) punoutumiseen osaksi yhteistyötä. Tämä edellyttää tilanteen reunaehtojen tun-
temista, jolloin tutkijalta edellytetään opettajan ja koulun kehittymisen viimeaikaisten
prosessien tuntemista. Tutkimuksessa on kiinnostuttu muutosten ja lainsäädännöllisten
velvollisuuksien mukanaan tuomien yhteistyöpaineiden punoutumisesta osaksi työproses-
sia. Opettajat näkevät yhteistyön merkityksen hieman toisin kuin viralliset yhteistyöpu-
heet edellyttäisivät. Analyysissä voidaankin tarkastella sitä, miten opettaja punoo erilai-
sia lainsäädännöllisiä velvoitteita osaksi omaa työprosessiaan tai mitä jää punomatta.
Reunaehtojen pohtiminen tukee niiden tapojen analysointia, joissa toimijat viittaavat eri-
laisiin perusteisiin ja realiteetteihin (en voi tehdä toisin, koska�) (Suoninen 1997, 55).

Yhteenvetona eri tulkintakonteksteja voidaan tarkastella tulkinnan leikkauspisteenä
seuraavan kuvion tapaan.
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Kuvio 3. Tulkinta muodostuu eri kontekstien leikkauspisteestä.

Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella tekstiä tässä kontekstuaalisessa kokonaisuu-
dessa. Se, millä tavalla eri kontekstit tulkinnassa korostuvat tai esiintyvät, riippuu siitä,
miten niihin teksteissä viitataan ja miten tämä suhde kyetään tulkinnassa osoittamaan.
Tutkimuksessa voidaan myös määritellä konteksti etukäteen. Tutkimuksessani olen
yhteistyön tarkastelun kautta korostanut kulttuurisen kontekstin merkitystä. Tutkimuksen
alkupuolella kuvatuissa muutoshaasteissa voidaan kuitenkin nähdä, että yhteiskunnalliset
ja lainsäädännölliset tekijät ovat olennainen osa opettajien yhteistyöhön liittyvää muutos-
prosessia. Tämän perusteella oletan, että tutkimuksessa näkyvät kaikki esille nostamani
kontekstuaaliset ulottuvuudet. Pidän tärkeänä tulkinnallista avoimuutta ja sitä kautta
avautuvia eri tulkintamahdollisuuksia.

5.3.4 Kielen funktionaalisuus

Diskurssianalyysissa tutkitaan myös kielen funktionaalista luonnetta: miten todellisuutta
aktiivisesti rakennetaan kielenkäytön avulla? (Potter & Wetherell 1989, 15.) Analyysin
tehtävänä on pyrkiä jäljittämään näitä toisinaan selkeitä, mutta useimmiten piileviä ja ris-
tiriitaisia kielenkäytön seurauksia (Jokinen & al. 1993, 43). Kielenkäytön funktiot voivat
olla joko tarkoituksellisia tai tahattomia. Eri puhetapojen avulla pyritään saamaan aikaan
erilaisia vaikutuksia, esimerkiksi vahvistamaan tai kumoamaan, vertailemaan tai erottele-
maan asioita. Kulttuuri ja yhdessä jaettu sosiaalinen toiminta luovat sen pelikentän, jolla
vaikuttaminen tapahtuu. Analyysissä voidaan keskittyä tarkastelemaan, mitä tilannekoh-
taisia funktioita kielellä tai teoilla kulloinkin on (Potter & Wettherell 1989, 32�33, Suo-
ninen 1997, 60).

Kielen intertekstuaalisuudella viitataan kontekstin ja puheen välillä olevaan viittaus-
suhteeseen. Sillä tarkoitetaan sanojen merkityksellisyyttä siinä mielessä, että ne ovat syn-
tyneet johonkin tarkoitukseen ja niitä voidaan käyttää erilaisissa tilanteissa niin, että ne
tulevat ymmärretyiksi. Fairclough (1992) viittaa intertekstuaalisuuden käsitteellä tekstien
kykyyn siirtää ja herättää uudelleen olemassa olevia sosiaalisia ja kulttuurisia konventi-
oita. Samaan viittaa myös Burdieu (1991) sosiaalisen kentän käsitteellä, jolla hän tarkoit-
taa kielenkäytön kykyä luoda erilaisia sosiaalisia tiloja ja rakenteita. Intertekstuaalisuus
ymmärrettynä yhteisiksi merkityksiksi on kaiken kielellisen kanssakäymisen perusta,
yhteistyön periaatteen noudattamisen perusehto: puheyhteydessä olevat hyväksyvät ole-
vansa yhteisessä keskustelutilanteessa ja pyrkivät vilpittömään vuorovaikutukseen keske-
nään (Heikkinen 1996, 47�48).

Puheen funktionaalisuutta tarkastelemalla pyritään kuvaamaan sitä, mitä kaikkea
puhuja tulee puheteollaan tehneeksi mahdolliseksi (Eskola 1990, 328). Opettajan pohti-
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essa omia yhteistyökokemuksiaan hän tuo esiin erilaisia tulkintamahdollisuuksia, joiden
tulkinnasta diskurssianalyysissä on kysymys. Kun analysoidaan kielen funktioita, ei ole
olemassa yksiselitteisiä ja oikeita ratkaisuja. Se johtuu erityisesti kielen monimerkityksi-
sestä luonteesta, siitä että lauseella voi olla monta potentiaalisesti mielekästä merkitystä
jopa kielen käyttäjälle itselleen. Analyysin edetessä merkitykset usein täsmentyvät ja tar-
kentuvat ja jotkin yksinkertaisesti jäävät pois. Kieltä käyttämällä luodaan sosiaalisia tiloja
(Mäkelä 1994), jotka ovat luonteeltaan dynaamisia ja mahdollistavat näin monenlaisten
tulkintamahdollisuuksien olemassaolon.

5.4 Diskurssianalyysin kritiikki

Diskurssianalyysin näkeminen relativistisena kielipelinä voi johtaa umpikujaan, jossa
kaikki tulkinnat, eettisesti ongelmallisetkin, ovat vain tulkintoja. Suoranta (1996, 461)
erottaa kuitenkin nk. hedelmättömän relativismin ja rakentavan relativismin toisistaan.
Edellisellä hän viittaa tapaan, joka ei mahdollista minkäänlaisten arvoasetelmien tekemis-
tä tai sosiaalisen muutoksen mahdollisuutta. Tämä on tyypillistä esimerkiksi uusliberalis-
tiselle tai konservatiiviselle kasvatusajattelulle. Jälkimmäisellä taas viitataan näkemyk-
seen, jossa korostetaan sosiaalisen todellisuuden ja totuuden neuvottelunvaraisuutta, jol-
loin painotetaan kriittisyyden, muutoksen ja toisin ajattelemisen tai toisin toimimisen
mahdollisuutta. Diskurssianalyysi onkin parhaimmillaan nostaessaan esiin niitä arjessa
eläviä tekijöitä ja ilmiöitä, jotka muovaavat käsityksiämme. Esimerkiksi Wettherellin ja
Potterin (1992) rasismia koskevaa tutkimusta voidaan pitää yhteiskunnallisesti merkittä-
vänä, todellisuutta paljastavana ja uudella tavalla jäsentävänä tutkimuksena. Lisäksi
Simolan (1995) opetussuunnitelmadiskursseihin liittyvässä tutkimuksessa on analysoitu
varsin terävästi koulutuksen rakennetta ja toimintaa.

Toinen kriittinen näkökulma liittyy diskurssianalyysin hajanaisuuteen analyysimene-
telmänä. Moninaisuudesta seuraa erilaisia tulkinnanmahdollisuuksia, joiden metodolo-
gista hyötyä tai merkitystä on vaikea arvioida. Diskurssianalyysiä on kehitelty monien eri
tieteellisten traditioiden piirissä, minkä vuoksi kieltä saatetaan tulkita keskenään ristirii-
taisilla tavoilla. Vaikka erilaiset Diskurssianalyysin variaatiot pitävät kielenkäytön tutki-
muksen elinvoimaisena, vaikeuttaa eri variaatioiden käyttö samalla tradition yhtenäistä
hahmottamista. Diskurssianalyysi on yhtä hyödyllinen kuin sen kyky perustella kielen ja
todellisuuden välinen suhde. Yleisenä sääntönä hyvälle diskurssianalyysille voidaan pitää
yksityiskohtaisuutta, joka tarjoaa lukijalle mahdollisimman hyvät mahdollisuudet tehdä
oman tulkintansa tutkittavana olevasta ilmiöstä.

Kolmas kritiikin osa-alue liittyy vaaraan, että yksilö nähdään vain kieliopillisten tai
sosiaalisten sääntöjen passiivisena toteuttajana. Varsinkin omaksumassani sosiaalikonst-
ruktionistisessa suuntauksessa tämä vaara on ilmeinen. Toisaalta on kuitenkin todettava,
että diskurssianalyysissä on pyrkimys rehellisyyteen siinä mielessä, että se tutkii yksilön
toimintaa juuri niissä tilanteissa, joissa yksilöt toimivat, jolloin yksilö nostetaan tulkin-
nan keskiöön. Nostamalla esiin vaihtoehtoisia tulkintatapoja nostetaan esiin myös uusia
tulkinnanmahdollisuuksia. Tässä mielessä diskurssianlyysi voi parhaimmillaan olla avaa-
massa uusia mahdollisuuksia ja lisäämässä yksilöiden itseymmärrystä. Erilaisten valin-
nanmahdollisuuksien ja niiden ilmenemisen tutkiminen antaa mahdollisuuden yksilöiden
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vaikutusmahdollisuuksien pohtimiseen. Kun diskurssianalyysi liittää tutkimuksen tutki-
mustyötä muovaavaan ideologiseen kontekstiin, se eroaa eettisestä ja tieteellisestä relati-
vismista. Tämä nostaa menetelmän relevanssia. (Suoninen 1997, 62).

5.5 Diskurssien analyysistrategiat

Diskurssianalyysissä, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, on tärkeää, että
aineisto on rajattu mahdollisimman hyvin (Suoranta 1995, 182). Käytännössä se tarkoit-
taa teoreettista rajausta, jolloin esim. yhteistyö, monista opettajan työn piirteistä, otetaan
teoreettisen tarkastelun kohteeksi. Aineiston tulee myös olla kooltaan sellainen, että se
mahdollistaa tarkemman syventymisen puheen merkitysten tulkintaan. Pienten aineisto-
jen puolesta puhuu se seikka, että niihin on helppo päästä sisälle ja näin oppia tuntemaan
aineisto mahdollisimman perusteellisesti (Heiskala 1990, 247). Aineiston muodolle ei
yleensä aseteta kovin tarkkoja ennakkoehtoja, koska tilanne ja tutkimuksen kohteena ole-
va käytäntö merkitsevät aineiston koonnissa enemmän. Diskurssianlyysi suosii valmiita
aineistoja (esim. lehtijutut), koska niissä tutkijan oma vaikutus aineiston synnyssä on voi-
tu eliminoida. Toisaalta monista ilmiöistä ei ole saatavissa tarkoituksenmukaista aineis-
toa, joten tutkijan tekemät haastattelut ovat myös tavallisia.

Diskurssianalyysin "konstruktionistinen tulkintatapa" problematisoi tiettyjä vakiintu-
neita lähestymistapoja kvalitatiivisessa analyysissä. Haastattelumateriaalia joudutaan
lähestymään toisenlaisin odotuksin kuin olemme kulttuurissamme ihmisten puhetta
yleensä oppineet tulkitsemaan. Aineistoa ei käsitellä subjektiivisten merkityskokemusten
ilmauksena eikä myöskään faktana eli todellisten tapahtumien ja asioiden kuvauksena
(Potter & Wetherell 1987). Haastatteluvastaukset ymmärretään luonteeltaan kollektiivi-
siksi ilmiöiksi, ja mielenkiinnon kohteena on puheen kontekstuaalinen ja funktionaalinen
rakentuminen.

Diskurssianalyyttinen aineisto voidaan Wetherellin ja Potterin (1992, 105) tavoin
ymmärtää monien resurssien mahdollisuutena, missä erilaisia selontekoja ja versioita
tapahtumista käytetään toisten selontekojen ja versioiden ymmärtämiseen. Tämän proses-
sin kautta muodostuu tutkimuksen tulkinta. Diskurssianlyysi ssa tutkimuksessa tehdään
aina valintoja useiden erilaisten ratkaisumahdollisuuksien välillä, jolloin tehdyt valinnat
on kyettävä perustelemaan. Tärkeän perustelukontekstin muodostavat muut tieteelliset
tekstit, joihin perustelut suhteutetaan. (Shotter 1990, 156�157, Jokinen & Juhila 1991,
48.) Diskurssianlyysi on näin ollen aktiivista, sosiaalista todellisuutta luovaa toimintaa.
Tutkijaa ei nähdä totuuden paljastajana, vaan sen rakentajana. Tarkoituksena ei ole nähdä
asioiden läpi vaan tutkia sitä, mikä on silmiemme edessä (Wittgenstein 1981, 80). Dis-
kurssianalyyttinen tutkimus herättää parhaimmillaan huomaamaan arkipäiväisiä itsestään-
selvyyksiä, joilla kuitenkin on sosiaalisessa toiminnassa ja tulkinnoissa merkittävä asema.

Diskurssianlyysissa analyysitapa on aineistovetoinen. Pyrkimyksenä on jättää valmiit
sisällölliset jäsennykset ja teoriat analyysivaiheessa syrjään ja edetä aineistosta käsin teo-
rian hahmottamiseen. Tämä tarkoittaa keskittymistä miten-kysymyksiin (miten asiat tule-
vat artikuloiduiksi ja jäsennetyiksi), ei miksi-kysymyksiin. (Jokinen & Juhila 1991, 62�
65.) Kuten Silverman (1985) korostaa, tarkoituksena on eksplikoida arkitietoa, ei repli-
koida sitä. Asioiden kuvailusta pyritään uutta rakentavaan tulkintaan, ja tavoitteena on
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muodostaa niin tiheä käsitteiden ja kategorioiden verkko, että siitä alkaa lopulta hahmot-
tua perusteltua teoriaa (Jokinen & Juhila 1991, 65).

Analyysin kohteena on puheen moninaisuus ja vaihtelevuus, jotka juontuvat puhujien
erilaisista päämääristä ja tavoitteista. Variointi ja epäjohdonmukaisuus vastauksissa ei ole
poikkeus, vaan se on yleistä (Wetherell & Potter 1988, 174�175). Haastateltavat eivät
useinkaan kiinnitä huomiota ristiriitaisuuksiin, sillä ne ilmenevät, kun samaa asiaa tarkas-
tellaan eri näkökulmista. Haastatteluvastaukset ovat kuitenkin tutkittavien aiheeseen liit-
tyvää tulkintaa, joka on monimuotoisempaa ja vaihtelevampaa kuin tavallisesti oletetaan
(Gilbert & Mulkay 1984, 11, Silverman 1988, 261). Perinteisesti aineistossa esiintyvä
varianssi on kuitenkin totuttu ohittamaan erilaisilla analyyttisillä strategioilla ja modifi-
kaatioilla (ks. Potter & Mulkay 1985).

Analyysin perusoletuksena on, etteivät mielipiteet ja puheen kohteena olevat ilmiöt ole
staattisia ja pysyviä, vaan tulkintakontekstista riippuvaisia. diskurssianlyysi:n lähtökoh-
tana on, että vaihtelu selityksissä ei ole tulkintojen koherenssin kannalta "virhelähde" tai
tekninen ongelma, sillä puhe- ja selitystapojen kontekstisidonnainen joustavuus on kielen
käytölle tyypillistä ja tutkimuksen keskeinen analyysiresurssi (Gilbert & Mulkay 1984,
14�15, Potter & Mulkay 1985, 254�257). Kielen käyttö ja selitystavat muuntuvat suh-
teessa puheen funktioon ja tulkintakontekstiin eli siihen, mihin puheella milloinkin tähdä-
tään ja mikä on keskustelun kulloinenkin pikkutarkka asiayhteys. Eri yhteyksissä (kon-
teksteissa) saatetaan korostaa eri asioita.

Yleensä asioita koskevat perustelut suhteutetaan nimenomaan kulttuurisesti vahvoihin
repertuaareihin, ja analyysin kannalta on olennaista, mitkä repertuaarit ovat niin voimak-
kaita ja hallitsevia, että suhteessa niihin halutaan antaa selityksiä. Analyysin kannalta ei
siten ole olennaista ainoastaan se, mitä mielipiteitä puhuja oikeuttaa, vaan myös se, mitä
hän vastustaa, eli olennaisia ovat myös ne vastakkaiset näkemykset, joihin hän puheensa
suhteuttaa. (Billig 1988, 209.) "Itsetodistelut" ja "vastatodistelut" eli sellaiset kohdat,
joissa puhe on retorisessa suhteessa kilpaileviin repertuaareihin tai joissa vastataan poten-
tiaaliseen kritiikkiin, ovat argumentaatiokontekstin kannalta paljastavia (Suoninen 1992,
70�71).

Tulkintarepertuaarien identifiointi on analyysin lopputulos. Repertuaarit eivät ilmene
puheessa suoraan, vaan kyseessä on tutkijan teoreettinen tulkinta, joka sitoo varioivista
puhetavoista tehdyn analyysin loogiseksi kokonaisuudeksi. Tulkintasäännöllä tarkoitetaan
nimenomaan tietyn mielipiteen ehtoja. Varianssin säännönmukaisuuksia tarkastelemalla
voidaan päästä käsiksi niihin jaettuihin kulttuurisiin koodeihin tai sääntöihin, jotka ovat
puheen taustalla tai pikemminkin arkisten kuvaus- ja perustelutapojen "raaka-ainetta"
(vrt. Silverman 1985).

Tulkintarepertuaarien identifioiminen edellyttää tulkintasääntöjen tarkastelujen ohella
kategorisointien eli käsitteiden ja luokitusten käytön analyysiä (ks. myös Suoninen 1992,
22). Jokapäiväisessä elämässä tarvittava tieto on järjestynyt konventionaalisiksi katego-
riapareiksi, joita kuitenkin on mahdollisuus käyttää sosiaalista todellisuutta tulkittaessa
hyvin monella tavalla. DA:ssa korostetaan sitä, että ihmiset käyttävät joustavasti ennalta
olemassa olevia kategorioita ja muovaavat niiden merkityksen puhuessaan. Kategorioi-
hin voidaan liittää valikoivasti erilaisia laadullisia määreitä tiettyjen efektien aikaansaa-
miseksi. (Potter & Wetherell 1987, 127�132.) Kategoria-analyysissä onkin tarkastel-
tava, mitä laadullisia määreitä niihin puheessa kulloinkin liittyy.
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Potterin ja Wetherellin (1987, 170) mukaan repertuaarien mallin tulisi periaatteessa
organisoida ja merkityksellistää koko aineisto, niin ettei niiden ulkopuolelle jää liikaa
yksityiskohtia tai poikkeuksia. Kuitenkin jokainen teksti on avoinna lukemattomille eri
tulkinnoille, jolloin tulkintatyön tehtävänä on sulkea pois osa tulkintahorisonteista ja
rakentaa perusteltua tulkintaa toisista. Repertuaarien rakentaminen tapahtuu tutkimusky-
symysten ohjaamana, ja osa aineiston moninaisuudesta joudutaan jättämään tarkastelun
ulkopuolelle. (Heiskala 1990, 242�244, Jokinen & Juhila 1990, 80.)

Diskurssianlyysin onnistuminen riippuu lopulta siitä, kuinka hyvin tutkija onnistuu
käyttämään aineistoa tulkintansa luomisessa � vai käykö niin, että aineisto käyttää tutki-
jaa hyväkseen. Tehdyt tulkinnat tulee pystyä identifioimaan tutkimusaineiston puheen-
vuorojen kautta. Tässä mielessä tutkimusaineiston analyysi on aina kaksijakoinen: toi-
saalta pyritään tutkijan vahvaan tulkintaan ja toisaalta pyritään saamaan aineiston oma
ääni kuuluviin (Suoranta 1995, 70). Viestin kohde on lukija, ja kun näin on, toivotaan,
että tekstien tulkinnat ja niiden edustamat käytännöt vaikuttaisivat lukijan tapaan ymmär-
tää opettajan tekemää yhteistyötä ja sen rakentumista.

5.6 Diskurssianalyysin luotettavuuden arviointi

Diskurssianlyysin lähtökohtana on, että mikään aineisto ei itsessään ole toista "oikeam-
paa" tai aidompaa todellisuuden kuvausta. Eri aineistoista löytyy erilaisia kontekstisidon-
naisia määrittelytapoja, mutta tutkimuksen luotettavuus sinänsä riippuu kokonaan siitä,
miten aineistoa analysoidaan. (Silverman 1985, 156.) Siksi ei ole olemassa yhtä, oikeaa
tapaa tulkita tutkittavaa aineistoa, vaan tutkimusaineiston luotettavuutta tarkastellaan
perusteltavuuden näkökulmasta. Tärkeä onnistuneen tutkimuksen kriteeri on se, miten
hyvin tutkija pystyy perustelemaan tekemänsä valinnat ja miten tutkimuksesta muodos-
tuu johdonmukainen kokonaisuus. Aineistojen muodolle ja hyödyntämiselle ei ylipää-
tään ole rajoituksia (Jokinen & Juhila 1991, 56�57).

Laadullisen tutkimuksen myötä on tutkimuksen luotettavuuden arviointiin tullut uusia
näkökulmia, jotka ovat kyseenalaistaneet määrällisen ja kokeellisen tutkimuksen luomat
luotettavuuskriteerit. Myös tämän tutkimuksen kohdalla on mielekkäämpää käyttää arvi-
ointikriteerejä, jotka nousevat tulkinnallisten repertuaarien erottelun yhteydessä luoduista
periaatteista (Potter & Wetherell 1987, 169�172). Tutkimuksen luotettavuutta voidaan
arvioida neljän kriteerin valossa.

Koherenssi eli yhtenäisyys. Luotettavuus muodostuu siitä, miten diskurssit, käytetyt
menetelmät ja tulkinnat muodostavat kokonaisuuden.
1. Osallistujien näkökulmien huomioiminen. Kiinnostavia eivät ole asioiden tai ilmiöi-

den abstraktit määritelmät, vaan tutkittavien asioille ja ilmiöille antamat merkitykset.
2. Uusien ongelmien esiin nouseminen. Tutkimuksen tehtävänä ei ole vain ratkaista

ongelmia vaan myös nostaa esiin uusia.
3. Hedelmällisyys. Miten tutkimus on pystynyt luomaan uusia näkökulmia ja selityksiä

tutkimuksen kohteena olleesta ilmiöstä?
Koherenssin avulla arvioidaan tutkimuksen kokonaisuutta, jonka muodostavat tutkijan

tekemät teoreettiset, menetelmälliset ja tulkinnalliset valinnat. Se miten tutkija pystyy
perustelemaan tekemiensä valintojen paikkansapitävyyttä ja osoittamaan niiden merkityk-
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sen tutkimukselle, luo koherenssia tutkittavan ilmiön, tutkijan tulkintojen ja vallitsevien
teorioiden välille. Osallistujien näkökulmalla ei tässä tutkimuksessa viitata pelkästään sii-
hen, miten opettajat ovat olleet osallisina tutkimuksen rakentumisessa ja muotoutumi-
sessa, vaan myös siihen, missä määrin tutkimuksen analyysi ja tulkinta ovat uskollisia itse
tutkimustekstille. Vaarana on, tutkijan tulkinta voi hukuttaa tutkimuskohteensa. Diskurs-
sianlyysi pyrkii mahdollisimman pitkälle pitäytymään tekstissä ja sen tarkassa analyy-
sissä.

Tutkimuksen eräänä perustehtävänä on kautta aikojen ollut uuden tiedon tuottaminen.
Diskurssianalyysissä korostetaan totunnaisuudesta poikkeamista ja uusien näkökulmien
löytämistä. Diskurssianlyysi pyrkii sekä jäsentämään tutkimuksen kenttää uudella tavalla
että nostamaan esiin uusia tutkimusongelmia ja kysymyksiä. Aineiston erilaiset kulttuuri-
set jäsennykset tuottavat ongelmia siinä, miten luotettaviin tulkintoihin aineistosta voi-
daan päätyä. Diskurssianalyysin arviointiperusteet eivät helposti muotoudu perinteisiksi
reliabiliteetti- tai validiteettikysymyksiksi. Tästä syystä yllä esitetyissä näkökulmissa pai-
nottuvat johdonmukaisuus ja hedelmällisyys. Tutkimuksen arvoa ja luotettavuutta mita-
taan kyvyllä jäsentää todellisuutta ja luoda siihen uusia näkökulmia. Perinteisiin laadulli-
siin luetettavuustarkasteluihin verrattuna (vrt. Tynjälä 1991) Diskurssianlyysissa koroste-
taan tutkijan asemaa aktiivisena tulkinnan tekijänä, ei vain tutkimuksen yhtenä osateki-
jänä. Tutkija on yhtä aikaa tulkitsija ja myös tutkittavasta kohteesta käytävään keskuste-
luun osallistuja.

Postmodernin tutkimuksen piirissä luotettavuutta lähestytään yhtenäisyyden tai kohe-
renssin sijaan erojen ja vaihtoehtojen runsautena. Scheurich (1997, 88) puhuu erojen väli-
sestä leikistä. Tällä viitataan tutkimuksen kykyyn avata uusia ja erilaisia näkökulmia.
Konsensuksen vastapainoksi hyvä tutkimus pyrkii löytämään todellisuuden pienimmissä
osissa vallitsevan rikkauden ja avaamaan teitä inhimillisen todellisuuden moninaisuu-
delle. Ei niinkään kysytä, mitä yhteistyö on, vaan miten yhteistyö on. Tutkimukseni
eräänä tärkeänä tavoitteena on avata uusia näkökulmia ja löytää myös totutusta poikkea-
via tapoja tarkastella opettajien yhteistyötä. Se ei ole kuitenkaan itsetarkoitus, vaan tutki-
muksen toivottava tulos. Uusien näkökulmien löytäminen voi olla myös tuttujen ja itses-
tään selvien asioiden esille nostamista. Eri tulkinnan mahdollisuudet voivat myös avata
uusia merkityksiä tunnettujen asioiden ymmärtämiseksi.

Vaikka valmiit jäsennykset pyritään analyysivaiheessa sulkemaan pois, tutkija luonnol-
lisesti työskentelee esiymmärryksensä ja tietynlaisen etukäteisorientaation varassa. Ilman
esiymmärrystä ja kulttuurin yhteisten käsitteellistämistapojen jakamista tutkimustyö ei
olisi mahdollistakaan (Jokinen & Juhila 1990, 78). Tutkija on etäisyyttä ottava, mutta ei
koskaan ulkopuolinen tarkkailija sen suhteen, mitä hän tutkii. Hän on itsekin sen raken-
tama, koska hän ei voi astua tutkimansa sosiaalisen todellisuuden ulkopuolelle, irrottautua
historiallisesta diskursiivisesta järjestyksestä (Dreyfus & Rabinow 1982, 124�125, 132).

Yksittäisen pienen aineiston analyysi ei kerro kulttuurisista yleisyyksistä. Se voi kui-
tenkin kertoa havainnollisesti siitä, mikä on kulttuurisesti mahdollista (Suoninen 1997,
28). Alasuutarin (1993, 204) mukaan voi yleistettävyyskysymyksen jättää vähemmälle,
kun kohde edustaa tutkijoiden ja lukijoiden kulttuurin ydinaluetta, joka yleisesti tiedetään,
mutta jota ei välttämättä tiedosteta. Yhteistyöhön tämä määritelmä sopii hyvin, sillä
yhteistyön tärkeys ja merkitys kouluissa tiedostetaan, muttei sitä, miten yhteistyö käytän-
nössä toimii tai miten sitä toteutetaan. Diskurssianlyysin voima tai vaikuttavuus perustuu
näin ollen sen kykyyn tuoda tutkittavana oleva ilmiö hienosyisen tarkastelun kohteeksi.
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Opettajan työn monimutkaisen ja -muotoisen luonteen vuoksi pidän diskurssianlyysia
tässä mielessä onnistuneena valintana.

Tutkimuksen sisäisen koeteltavuuden käsitteen avulla voidaan tarkastella sitä, missä
määrin aineistolle annettu tulkinta on pätevä tutkimusasetelman valossa. Tähän liittyy se,
miten hyvin ja selkeästi tutkija pystyy kertomaan ne tulkintaa ohjaavat periaatteet, joilla
tutkimuksessa on päädytty saatuihin tuloksiin (Heiskala 1994, 244). Laadullisen tutki-
muksen validiteettia voidaan arvioida sen mukaan, miten yksityiskohtaisesti tutkimuspro-
sessi on kuvattu. Mitä lähempänä tutkimusraportti on todellista tilannetta, sitä validimpaa
tieto on. Validiteettia voidaan tällöin tarkastella kahdesta näkökulmasta: ulkoisen ja sisäi-
sen luotettavuuden avulla.

Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että käsitteiden, hypoteesien ja johtopäätösten on
oltava johdonmukaisia. Tiedon oikeellisuutta voidaan analysoida ainoastaan arvioimalla
tutkimuksen johdonmukaisuutta. Aineiston sisäinen validiteetti siis kuvastaa lähinnä tut-
kijan tieteellistä otetta ja sitä, että tutkija hallitsee tieteenalansa. Ulkoinen validiteetti puo-
lestaan tarkoittaa sitä, että empiirisen aineiston ja teoreettisten johtopäätösten välinen
suhde on oikea. On siis osattava analysoida, ovatko johtopäätökset oikeita. Tutkijan on
myös hallittava tieteenalansa, sillä tutkijan tulkinnat ovat hyvin olennaisia, jolloin myös
prosessin kuvaus on tärkeä osa validiteettia. Kvaleen (1996, 240�241) viitaten sisäinen
ja ulkoisen validiteetin arvioinnissa huomio voidaan kohdentaa tutkijan kykyyn perus-
tella tutkimuksensa suhde sekä käytäntöön että vallitsevaan teoriaan.

Lukijan tekemät arviot annetun informaation riittävyydestä ja sen perusteella tehdyn
tulkinnan osuvuudesta ovatkin keskeisiä tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa. DA:ssa,
kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, tutkijan tulkintakompetenssia pidetään mer-
kityksellisenä. Oma tulkintakompetenssini perustuu luokanopettajan viranhoidosta ja sen
jälkeisestä tutkijan työstä saamiini kokemuksiin opettajuudesta ja koulun kehittämisestä.
Viime vuosien tutkimustyö on antanut myös tulkintaan tarpeellista etäisyyttä ja laajem-
paa perspektiiviä.

Diskurssianlyysin ideana on siis analysoida poikkeuksellisen tarkasti totunnaisia puhe-
tapoja. Tällaisessa tutkimuksessa tekstiaineisto on tutkimuskohdetta itseään, ei siitä kerto-
vaa kuvausta. Analyysin kannalta tämä merkitsee sitä, että aineistoa eritellään yksityis-
kohtaisesti ja tulkintojen lingvistisenä evidenssinä ovat pelkistämättömät alkuperäiset
tekstikatkelmat, joiden avulla havainnollistetaan analyysin kulku kokonaisuudessaan.
(Potter & Wetherell 1987, 172�173.) Koska aineistosta voidaan kuitenkin raporttiin
sisällyttää vain pieni osa, voidaan analyysin luotettavuutta tarkastella myös edustavuuden
käsitteen avulla, jolloin valittujen tekstien tulee olla tulkinnan ja sen perustelujen kannalta
keskeisiä. Näiden valintojen kautta tutkija pyrkii perustelemaan tulkintaansa ja toisaalta
tarjoamaan lukijalle mahdollisuuden tehdä omat tulkintansa. Ihanteellisinta olisi, jos
aineisto voisi olla kokonaan lukijan saatavilla, mutta aina tämä ei ole mahdollista eikä
edes mielekästä.



6 Tutkimuksen käytännön toteutus

6.1 Tutkimustehtävän ja -ongelmien määrittely

Tutkimuksen tehtävänä on opettajan yhteistyötä rakentavien tulkinnallisten repertuaarien
määrittäminen yhteistoiminnallisesta tiimityöstä kertovien kuvausten kautta. Tulkinnallis-
ten repertuaarien rakentumista tutkimalla pyrin saamaan lisävalaistusta yhteistyön ristirii-
taisuuteen opettajien tiimityöstä tekemien tulkintojen kautta. Tutkimukseni alussa olen
kuvannut tulkintakontekstit. Ensin olen kuvannut yhteistyötä sekä muutoksen että yhteis-
toiminnallisen kulttuurin näkökulmasta. Tämän jälkeen olen rakentanut tutkimuksen
toteutusta viitoittavan viitekehyksen kuvaamalla yhteistyötä tiimityön näkökulmasta. Tul-
kintakonteksteilla pyritään valottamaan sitä, millä tavalla opettajien yhteistyön kehitty-
mistä ja rakentumista on teoriassa kuvattu ja millaisia tavoitteita ja odotuksia opettajien
yhteistyölle tänä päivänä asetetaan.

Tutkimuksen teoria voidaan Lehtosta (1997) lainaten nähdä kulttuurisena karttana,
josta olen valikoinut mielestäni olennaiset rastit, joiden kautta tutkimuskohteeni hahmo-
tan. Olen jättänyt yhteistyötä koskevan teorian monessa suhteessa avoimeksi. Valinnoil-
lani haluan korostaa sitä, ettei yhteistyö rakennu itseriittoisesti, vaan ennen muuta se on
kytkeytynyt moniin samanaikaisesti vaikuttaviin ilmiöihin. Muutoksen kiihtyessä voidaan
olettaa, että yhteistoiminnallinen kenttä muuttuu yhä monimuotoisemmaksi, jolloin opet-
tajien merkitys yhteistyötä rakentavien valintojen tekijöinä korostuu. Siksi avoimuus eri
kontekstuaalisille mahdollisuuksille on tulkinnan kannalta tärkeää.

Tutkimukseeni voidaan sisällyttää kahdentyyppisiä tavoitteita ja tehtäviä: tiimityön
kehittämistehtävät ja varsinaiset tutkimustehtävät. Tiimityömallin kehittämistä kuvaa-
viksi tavoitteiksi muodostuivat seuraavat asiat:
1. luoda konkreettinen yhteistyömalli, joka auttaisi opettajia yhdessä suunnittelemaan,

toteuttamaan ja reflektoimaan omaa opetustaan ja joka loisi opettajille edellytykset
kollegiaalisen tuen saamiseen

2. antaa opettajalle mahdollisuus saada kollegiaalista palautetta ja uusia näkökulmia
omaan luokkahuonetyöhönsä sekä tarjota mahdollisuus oman asiantuntemuksen
yhteistoiminnalliseen hyödyntämiseen

3. luoda pohjaa tiimityön mukaiselle uudistamiseen tähtäävien yhteistyö- ja oppimiskä-
sitysten kehittymiselle
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4. antaa opettajille tilaisuus pohtia omaan työhön liittyviä kysymyksiä
5. antaa opettajille mahdollisuus yhteisiin oppimiskokemuksiin ja -prosesseihin, jotka

kehittäisivät opettajien välisiä suhteita ja niitä määrittävää yhteistyökulttuuria.
Varsinaiset tutkimuksen tehtävät olen määritellyt seuraavasti:

1. Millaisten tulkinnallisten repertuaarien (diskurssien) kautta opettajat yhteistyötä
kuvaavat?

� Millaisten variaatioiden ja ristiriitaisuuksien kautta repertuaarit rakentuvat?
� Millaisia seurauksia repertuaareihin liittyvillä valinnoilla on?

2. Millainen on repertuaarien tiimityötä ohjaava sisäinen dynamiikka, millainen niiden
välinen dynamiikka?

3. Millainen teoria ohjaa tiimityön rakentumista?
4. Millaisia parannuskeinoja voidaan löytää teoriaosassa kuvattuun yhteistyön tarpeelli-

suuden ja toteutumisedellytysten välillä vallitsevaan ristiriitaan?
Tulkinnallisten repertuaarien määrittämisellä pyritään erityisesti opettajien puheen eri

variaatioiden löytämiseen ja toisaalta niiden seurausten ja viittauskontekstien tulkintaan.
Tällöin repertuaarin rakentumisessa ja tulkinnassa korostuvat opettajien erilaiset tavat
käyttää repertuaaria tiimityönsä kuvaamisessa. Repertuaarien dynamiikalla pyritään
kuvaamaan sitä, miten erilaiset selonteot rakentuvat ja ketjuuntuvat kokonaisuuksiksi,
joilla on tiettyjä seurauksia tiimityön toteutumisessa. Dynamiikan kuvaamisella pyritään
puolestaan valottamaan sitä, miten samaan tekijään viittaaminen (esimerkiksi kiire) voi
tuottaa jopa päinvastaisia tulkintoja tiimityöstä. Tutkimuksen lopullinen tavoite on löytää
repertuaarien rakentumisesta perusteltua teoriaa, joka merkityksellistää koko aineiston.
Teoria on tiimityön rakentumista kuvaava kehikko, joka jäsentää eri repertuaarien merki-
tyksiä ja niiden välisiä suhteita. Syntyvän teorian avulla pyritään löytämään uusia selityk-
siä yhteistyön ongelmallisuuteen.

Kehittämis- ja tutkimustehtävien erottamista toisistaan voidaan perustella monestakin
näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna näyttää siltä, että
pelkästään yksittäisillä projekteilla tai kokeiluilla ei voida ratkaista yhteistyön ristiriitai-
suuteen liittyviä kysymyksiä. Nämä hankkeet ovat antaneet arvokasta tutkimustietoa
niistä tekijöistä, jotka ovat yhteistyön kehittymisen kannalta tärkeitä. Meillä on kuitenkin
aika vähän tietoa siitä, miten yhteistyö rakentuu kokonaisuutena. Yhteistyön kehittymi-
sessä opettajien aktiivinen panos onkin tärkeä, mutta tärkeää on myös tarkastella niitä
ehtoja, joiden kautta tiimityö jäsentyy osaksi opettajan työtä. Nämä ehdot rakentuvat sekä
tiimityön sisältä että myös niistä tulkinnallisista konteksteista käsin, joihin opettajat
yhteistyötä koskevissa perusteluissaan viittaavat. Olenkin tämän vuoksi kiinnostunut siitä
tulkinnallisesta kehikosta, jonka opettajat tiimityönsä ympärille rakentavat. Näin ollen
kysymys yhteistyöstä ei ratkea tiimin sisällä vaan osana sitä kulttuurista ja sosiaalista
kokonaisuutta, jonka osaksi tiimityö opettajien tulkinnoissa liitetään. Tarvitaan siis kaksi
näkökulmaa: konkreettista yhteistyötä kehittävä ja kokonaisuutta tulkitseva.

6.2 Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksen toteuttamisessa käytettiin yhteistoiminnallista tiimityömallia, jossa hyödyn-
nettiin monia aikaisemmin toteutettuja yhteistyömenetelmiä, kuten yhteistoiminnallista ja
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kollegiaalista valmennusta (Joyce & Showers 1988, Sahlberg 1996), opettajien yhteistoi-
minnallista tiimityöskentelyä (Johnson & Johnson 1994, Sharan 1996) ja yhteistoiminnal-
lista toimintatutkimusta (Kemmis & Wilkinson 1997). Tutkimusmallin kehittämisessä
huomioitiin teoriaosassa esiin tuotuja yhteistoiminnallisen kulttuurin ja tiimioppimisen
keskeisiä ideoita. Pyrkimyksenä oli antaa opettajille mahdollisuus kehittää ja syventää
yhteistyökokemuksiaan luomalla puitteet suunnitelmalliselle, vuorovaikutukseltaan moni-
puoliselle sekä luokkahuoneopetuksen ja oppilaan oppimisen kannalta merkitykselliselle
yhteistyölle. Tässä tutkimuksessa käytettyä tiimityömallia on rakennettu ja muokattu esi-
tutkimuksen avulla, jossa yhden tiimin kokemuksiin perustuen kehiteltiin tiimityön käy-
täntöjä ja täsmennettiin tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Saatujen kokemusten ja teo-
riaosassa kuvaamieni käsitysten viitoittamana aloitettiin opettajien yhteistoiminnallinen
tiimityöprojekti.

6.2.1 Tutkimuksen käynnistyminen

Tutkimus käynnistyi kaikille Oulun kaupungin ala-asteille lähetetyllä kirjeellä elokuussa
1997. Kerroin kirjeessä tutkimuksen tarkoituksesta ja toteutustavasta. Kirjeessä pyysin
sekä rehtoreita että mahdollisesti kiinnostuneita opettajia tulemaan aiheesta järjestettä-
vään esittely- ja tiedotustilaisuuteen syyskuussa 1997. Tilaisuudessa vieraillut professori
Shlomo Sharan esitteli yhteistyön ja tiimityön teoriaa sekä käytäntöä. Minä puolestani
esittelin tutkimuksessa käytetyn yhteistoiminnallisen tiimityömallin keskeisiä periaatteita
ja sen mahdollisuuksia toimia sekä opettajan että koulun kehittämisen välineenä. Tilai-
suuden jälkeen pyysin rehtoreita joko itse esittelemään mallia opettajilleen tai vaihtoeh-
toisesti tarjouduin itse kertomaan tiimityöstä ja aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta hei-
dän kouluissaan. Pidettyjen tilaisuuksien tuloksena tutkimukseen ilmoittautui neljästä eri
koulusta yhteensä viisi tiimiä, joiden kanssa käynnistimme tutkimuksen ja tiimityöskente-
lyn.

Tiimityön kehittämistä varten suoritetussa esitutkimuksessa oli käynyt ilmi, että erityi-
sesti työyhteisön ja rehtorin informointiin piti kiinnittää huomiota. Sen vuoksi tiimityö-
malli esiteltiin myös tutkimukseen osallistuvien koulujen muulle opettajakunnalle mah-
dollisten epäluulojen hälventämiseksi ja myös mahdollisten uusien osallistujien mukaan
saamiseksi. Tämä tilaisuus toimi myös yhteistyön kehittämistä palvelevana koulutustilai-
suutena. Koulun johtajan tai rehtorin rooli oli tiimityön toteuttamisessa tärkeä, sillä opet-
tajien tuli tarvittaessa saada apua ja tukea yhteistyöhönsä sekä siinä mahdollisesti ilmene-
viin ongelmiin. Sen lisäksi, että rehtorit osallistuivat koulutustilaisuuksiin, jokaisen rehto-
rin kanssa käytiin erikseen läpi se, mitä johtajan tuki käytännössä voi kunkin tiimin koh-
dalla tarkoittaa. Rehtorin tuella pyrittiin varmistamaan tarvittavat lisähenkilöresurssit,
edistämään tiimitoimintaa tukevan ilmapiirin luomista kouluun sekä pitämään rehtori ajan
tasalla tiimitoiminnan kulusta ja kehittymisestä.

Esitutkimus palveli myös tutkijan oman roolin löytymistä. Esitutkimuksessa mukana
olleet opettajat toivoivat tutkijalta aktiivisempaa otetta tiimityönsä tueksi. Siksi varsinai-
sessa tutkimuksessa kaikille tutkimuksessa mukana olleille tiimeille annettiin mahdolli-
suus joko tiimityötä koskevaan konsultaatioon tai tilaisuus tarvittaessa käyttää tutkijaa
sijaisopettajana tai tarvittavana resurssina yhteistyön helpottamiseksi. Näiden lisäksi
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opettajia rohkaistiin kutsumaan tutkija mukaan tiimien palavereihin. Olin itse myös aktii-
visena osapuolena tiimityön edetessä: otin määräajoin yhteyttä opettajiin keskustellak-
seni heidän kanssaan tiimityön etenemisestä ja tulevaisuudensuunnitelmista. Näissä kes-
kusteluissa olivat usein teemoina ajankäytön ongelmallisuus ja opettajien kokema kiire.
Opettajat eivät kuitenkaan olleet erityisen aktiivisia keskustelijoita, mikä heidän
mukaansa johtui enimmäkseen ajan niukkuudesta ja tottumattomuudesta keskustella
omasta työstään ulkopuolisen tahon kanssa.
Tutkimus aloitettiin syyskuussa 1997 perehdyttämisjaksolla (n. 2�3 tuntia), jossa käy-
tiin läpi mallin perusvaiheet, opiskeltiin ja harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja ja yhteisten
kokemusten reflektointia. Alan kirjallisuudesta koottiin tiimin toimintaa koskevaa materi-
aalia, jota käytettiin sekä tiimityöhön valmistavana että koulutusta tukevana materiaali-
na. Rooliharjoitusten ja käytännön simulaatioharjoitusten avulla valmentauduttiin tule-
vaan työskentelyyn.

6.3 Tutkimuksen koulut ja opettajat

Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat kolmessa koulussa toteutettuun tiimityöprojek-
tiin osallistuneet 13 opettajaa. Tulkinnan kontekstin hahmottamiseksi olen koonnut jokai-
sesta tapauskoulusta kuvauksen, johon olen liittänyt jokaisen tiimin prosessista yleisen
kuvauksen. Tapauskuvausten muotoilemista on vaikeuttanut koulun kirjava toimintakult-
tuuri ja toimintakulttuurien opettajakeskeisyys. Opettajat ja rehtorit kertovat mielellään
virallisista ja kaikkien tunnistettavissa olevista yhteistyöprojekteista ja -muodoista, mutta
heidän ei ollut kovin helppoa kuvata toista, epävirallisempaa puolta, jossa arkinen yhteis-
työ toteutuu. Yhteistyöstä vallitsi pitkälti sellainen kuva, että yhteistyöhön osallistumi-
nen on jokaisen oma asia ja tämän suhteen tulee olla myös lojaali. Toisaalta tämä voi-
daan opettajien yksityisyyteen ja yhteistyökulttuurin kapeuteen viitaten nähdä hyvinkin
ymmärrettävänä. Tapauskuvaukset käsittävät myös yleisen luonnehdinnan siitä, millaisen
kuvan koulun rehtori ja haasteltavat itsestään ulkopuoliselle luovat.

Toisaalta tutkimukseni kohdalla tapauksien yksityiskohtainen kuvaaminen ei ole edes
kovin tarpeellista, koska aineiston tulkinnassa ei vastauksia haeta itse tapauksista vaan
tekstistä. Tapauskuvaukset olisivat voineet jäädä poiskin, ilman että tutkimus olisi siitä
kärsinyt. Olen kuitenkin katsonut parhaaksi kuvata eri tapaukset osoittaakseni aineiston
tulkintakontekstiin liittyvät variaatiomahdollisuudet, kuten opettajien ikä, kokemus,
luokka-aste, koulun koko ja tiimiorganisoituminen koulun tasolla. Koulujen ja opettajien
kohdalla ei myöskään mainita nimiä, koska tutkimuksen tehtävänä ei ole niinkään tutkia
yksilöitynä opettajan tai tiimin kehittymistä, vaan lähestyä tiimi- ja yhteistyötä aiheta-
solla. Tulkinnassa olen kiinnostunut siitä, mitä opettajien puhe kertoo yhteistyöstä ja mil-
laisia vaihtoehtoisia rakennusmahdollisuuksia se tarjoaa yhteistyön rakentumiselle.
Pitäytymällä omassa perustellussa tulkinnassani haluan välttää sen rinnastamista positi-
vismista tai esimerkiksi teknisestä toimintatutkimuksesta käytyyn keskusteluun, jossa on
kritisoitu tutkijan ulkokohtaista roolia (esim. Cuba & Lincoln 1994, Kemmis 1995). Täs-
sä kohdin on syytä korostaa, että tutkimuksen tiimityöprosessi ja toisaalta tulkinta ovat
siinä mielessä erillisiä, että tiimityöprosessi on ollut luonteeltaan vuorovaikutuksellinen
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ja osallistuva, kun taas tutkimuksen tulkinta on minun tutkijana tekemieni tulkintojen ja
valintojen kokonaisuus.

Koulu A

Koulu A oli suuri ala-aste, jossa oli tutkimuksen toteutuksen aikoihin n. 600 oppilasta ja
30 opettajaa. Koulun henkilöstö oli päätöksenteon helpottamiseksi ja opettajien sitoutu-
misen vuoksi organisoitu opetussuunnitelmatiimeihin, joita käytettiin opetussuunnitel-
man kehittämisessä ja yhteisen päätöksenteon tukena. Opetussuunnitelmatiimit oli muo-
dostettu opettajista arpomalla. Rehtorin mielestä opetussuunnitelmatyön johtavana aja-
tuksena oli, että jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisen opetussuunnitelman
syntyyn ja että jokaisen opettajan panos on tärkeä, jotta jokainen voisi sitoutua myös ope-
tussuunnitelman toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi koulussa toimi lukuisa määrä
erityyppisiä virallisia ja epävirallisia yhteistyöryhmiä, joihin opettajat vapaaehtoisesti
osallistuivat.

Rehtorin mukaan tulevaisuuden kehittämiskohteina olivat
� tiimitoiminnan vakiinnuttaminen
� oppilaiden oppimisen edistäminen uusien taitojen ja ajattelutapojen oppimisen myötä
� yksilöllisten ja persoonallisten toimintatapojen huomioiminen silloin, kun sovelletaan

opetussuunnitelman periaatteita käytäntöön
� opettajan roolin muuttaminen pelkästä tiedonjakajasta mm. suunnittelijaksi, työnsä

tutkijaksi ja koulun kehittäjäksi.
Rehtorin mukaan uudenlaisen työkulttuurin oppiminen edellyttää uusia työmuotoja.

Siksi esim. järjestelmällinen, pienin askelin etenevä tiimityön oppiminen mahdollistaa
oppimistulosten paranemisen. Näennäisuudistukset (esim. vanhoille asioille uusi nimi)
ovat rehtorin mielestä ajan hukkaa ja paikallaan polkemista. Tiimityön tulee olla avointa.
Keskeneräisestäkin työstä on tiedotettava muille jo yksin mahdollisten lisäideoiden saa-
misen vuoksi.

Koululla oli aktiivista yhteistyötä vanhempien kanssa, ja sitä kehittämään oli perus-
tettu vanhempaintoimikunta. Yhteistyöelimen toimesta oli järjestetty lasten ja opettajien
kanssa koululla erilaisia tapahtumia ja kehitelty koululle teemapäiviä, joissa vanhemmat
ovat mukana. Lisäksi vanhemmat olivat mukana luokkaretkillä ja koulun opetussuunnitel-
man tekemisessä. Koululla toimi vanhempien vapaaehtoisesti pyörittämä vireä ja aktiivi-
nen, valtakunnallistakin huomiota saavuttanut kerhotoiminta. Kerhotoiminnan periaat-
teena oli, että muutama (3�5) vanhempi perustaa kerhon, johon otetaan mukaan 10�15
lasta.

Koulu oli viime vuosien aikana profiloitunut erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja
tietoverkkojen kehittämisessä. Koululla oli aktiivisia yhteistyökumppaneita kansainväli-
sellä taholla erityisesti tietotekniikan alueella. Kansainvälisyyskasvatuksessa painopiste
oli käytännön koulutyötä lähellä olevissa, oppimista palvelevissa hankkeissa ja projek-
teissa. Verkon kautta koululla oli aktiivisia yhteistyösuhteita sekä paikallisella että kan-
sainvälisellä tasolla.

Tiimi 1

Koulusta oli mukana kaksi tiimiä. Ensimmäisen tiimin muodostivat kolme kuudennen
luokan miesopettajaa, joiden keskimääräinen opetuskokemus oli 8 vuotta. Kahta opettajaa
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yhdisti jo viiden vuoden työtoveruus sekä jo jonkin aikaa kestänyt yhteistyö, jota oli teh-
ty tietokoneiden ja niiden opetuskäyttöön ja verkkoyhteistyöhön soveltamisen yhteydes-
sä. Tähän liittyen opettajat olivat mukana Suomi tietoyhteiskunnaksi -täydennyskoulutuk-
sessa. Kolmas opettaja oli juuri taloon tullut uusi opettaja, jonka kaksi muuta halusivat
mukaan rinnakkaisluokkayhteistyön kehittämiseksi. Taulukossa yksi on esitetty tiimin
opettajien taustatiedot.

Taulukko 1. Tiimin A1 opettajien taustatiedot.

Tiimin kehittämistehtäväksi muotoutui oppilaiden välisen yhteistyön kehittäminen
sijamuotojen opetuksessa, jota kussakin luokassa lähestyttiin eri näkökulmista. Perusläh-
tökohdaksi otettiin ajatus yhteistyön erilaisista toteutumismahdollisuuksista oppilaiden
oppimisprosessissa. Koska tiimin valitsemat teemat liittyivät oppilaiden oppimistaitoihin
ja -prosesseihin, eteni tiimin sisäinen yhteistyö spiraalimaisesti syventäen oppilaiden
yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Opettajien keskinäisillä havainnoinneilla ja yhteisellä
pohtimisella toivottiin saatavan uusia näkökulmia. Yhteistyön aiheina olivat seuraavat:

� Oppilaiden eri yhteistyömuodot ja niiden vaikutus oppimiseen.
� Miten kehittää sijamuotojen oppimista oppilaiden yhteistoiminnan kautta?
� Milloin jotain on opittu ja miten oppimisen ja asioiden sisäistäminen tapahtuu oppi-

laiden yhteistyössä?

Tiimi 2

Toisen tiimin muodostivat kolme rinnakkaisluokan alkuopettajaa, joista kaksi oli naista ja
yksi mies. Tiimi muodostui jo aikaisemmin toteutetun yhteistyön pohjalle, ja tähän tutki-
mukseen kuuluvalla tiimityöllä katsottiin olevan merkitystä yhteistyön kehittymisessä ja
syventämisessä. Kaksi opettajista oli hiljattain taloon tulleita, kolmas taas oli jo pitemmän
aikaa talossa ollut opettaja. Taulukkoon kaksi on koottu tiimin opettajien taustatiedot.

Taulukko 2. Tiimin A2 opettajien taustatiedot.

Yhteistyön kohteet nousivat ajankohtaisista teemoista, liikunnan opetuksesta, kummi-
oppilastoiminnasta ja teknisen työn opetuksen kehittämisestä alkuopetuksessa. Nämä tee-
mat mahdollistivat oppilaiden toiminnan näkemisen luokkahuoneympäristöstä poikkea-

Työkokemusvuosia
yhteensä 

Työkokemus 
tässä koulussa

Sukupuoli Luokka-aste

11 v 9 v M 6

9 v 8 v M 6

5 v 1 v M 6

Työkokemusvuosia 
yhteensä 

Työkokemus
tässä koulussa

Sukupuoli Luokka-aste

18 v 9 v N 2

17 v 2 v N 2

5 v 3 v M 2
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vissa tilanteissa, mikä antoi aikaisemmin toteutuneelle yhteistyölle uusia ulottuvuuksia.
Luokkahuonetoiminnan ulkopuolelle sijoittuvat teemat auttoivat yhteisen löytymisessä.
Samalla kehittämisen kohteena olevat teemat tarjosivat opettajille mahdollisuuden paneu-
tua uusiin (tekninen työ) tai haasteellisiin (liikunta) opetuksen osa-alueisiin. Yhteisen löy-
tymiselle katsottiin näin olevan monia erilaisia toisiaan tukevia mahdollisuuksia ja tavoit-
teita, jotka edesauttoivat yhteistyötä.

Koulu B

Koulussa on 22 opettajaa, joten koulua voidaan pitää kooltaan keskisuurena. Koulu oli
organisoitunut erisuuruisiin toiminnallisiin tiimeihin, joihin opettajat olivat valikoituneet
oman kiinnostuksen ja asiantuntemuksen mukaan. Tiimeillä oli hoidettavanaan omia vas-
tuualueita opetussuunnitelmasta juhlien ja tapahtumien järjestämiseen. Eri teemojen avul-
la haluttiin antaa opettajille mahdollisuus intressiensä pohjalta osallistua koulun yhteis-
ten asioiden hoitoon. Tämäntyyppisen yhteistyön etuna on mahdollisuus itse vaikuttaa tii-
mityön sisältöön, muotoon ja toimintatapaan. Näin haluttiin lisätä tiimityöhön sitoutumis-
ta ja samalla kannustaa opettajia ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta omien
voimavarojen, kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Eri teemojen ja aiheiden puitteissa
toimi vielä erillisiä yhteistyöryhmiä, esimerkiksi alkuopettajien keskuudessa.

Koulu on viime vuosina toiminut aktiivisesti opetuksen tavoitteiden arvioimisessa ja
koulun opetussuunnitelman kehittämisessä. Koulu on lisäksi ollut mukana EU:n tuke-
massa kielten opetuksen kehittämishankkeessa Kimmokkeessa, jonka toivottiin tuovan
uusia tuulia kielten opettamiseen sekä uusia yhteyksiä niin kotimaahan kuin Eurooppaan-
kin. Koulu on profiloitunut erityyppisten painotettujen luokkaopetusmallien toteuttami-
sessa erityisesti kielten ja taideaineiden alueella. Koululaisten vanhemmat ovat aktiivi-
sesti osallistuneet luokkatoimikuntien työhön, ja vanhempien toimikunta on panoksellaan
rikastuttanut koulun yhteistä toimintaa.

Tutkimukseen koulusta osallistui kolmen alkuopettajan muodostama tiimi, jossa kaksi
opettajaa toimi ensimmäisellä luokalla ja kolmas oli toisen luokan opettaja. Tiimin opetta-
jat olivat kaikki hiljattain valmistuneita ja kuvasivat koulutuksen antamia yhteistyöval-
miuksia hyviksi. Tiimin syntymisessä rehtorin kannustuksella oli merkittävä vaikutus.
Lisäksi yhteinen kokemustausta ja se, että opettajat olivat uusia koulussa, toimivat myön-
teisinä lähtökohtatekijöinä tiimityölle. Tiimin kolme opettajien taustatiedot on koottu tau-
lukkoon kolme.

Taulukko 3. Tiimin B3 taustatiedot.

Yhteistyön teemat löytyivät opetukseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista ja noudat-
tivat näin ollen alkuopetuksessa perinteisesti toteutettua kokonaisopetuksen yhteistyömal-

Työkokemusvuosia
yhteensä Työkokemus tässä koulussa Sukupuoli Luokka-aste

2 v 1 v N 1

4 v 1 v N 1

3 v 1 v N 2
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lia. Opettajien keskeisenä tavoitteena oli tiivistää ja kehittää alkuopetuksessa keskinäistä
yhteistyötään ja opetella samalla tuntemaan toinen toisiaan paremmin.

Koulu C

Koulussa C oli 12 opettajaa, ja se voidaan määritellä pieneksi kouluksi. Koululla oli
perinteitä arvioinnin ja työyhteisön kehittämisessä. Arviointia oli kehitetty jo vuosia teke-
mällä säännöllisin väliajoin kyselyjä vanhemmille sekä työyhteisön jäsenille, joiden kes-
kuudessa oli selvitetty viihtyvyyden kokemuksia ja työtyytyväisyyttä. Kerätty arviointi-
tieto oli koottu yhteiseen kansioon, joka oli kaikkien saatavilla opettajainhuoneessa. Arvi-
ointiasiat ovat tulleet käytännössä osaksi opetussuunnitelmaa ja opettajan arkista luokka-
työskentelyä. Oppilaille suunnattua portfolioarviointia sekä jakso- ja lukukausiarviointe-
ja oli kehitetty oppilaiden oppimistarpeiden tukemiseksi. Koulussa on kiinnitetty erityistä
huomiota vanhemmilta kerättävän tiedon hyödyntämiseen koulun kehittämisessä.

Toinen koulun kehittämisen painopistealue on ollut työyhteisön kehittäminen. Koulu
on osallistunut työviihtyvyys ja -ilmapiirikartoituksiin. Se on ollut merkittävissä määrin
mukana alueen ala-asteiden ja niihin yhteydessä olevan yläasteen muodostamassa yhteis-
työverkostossa, jossa oli pohdittu alueen yhteisiä kehittämiskysymyksiä, nivelletty ope-
tussuunnitelmia ja järjestetty yhteisiä koulutustilaisuuksia.

Koulusta oli mukana yksi tiimi, joka poikkesi muista siinä mielessä, että mukana oli
neljä opettajaa, joista yksi oli koulun johtaja. Tiimin opettajatiedot on koottu taulukkoon
neljä.

Taulukko 4. Tiimin C4 opettajatiedot.

Koska toisten luokkahuoneisiin tutustumista ja yhteistä suunnittelua oli toivottu jo
pitemmän aikaa, nähtiin tiimityö konkreettiseksi vaihtoehdoksi kehittää opettajien välistä
yhteistyötä. Kaikki tiimin jäsenet olivat eri luokilta, joten toiminnan lähtökohdiksi otettiin
uusien näkökulmien ja ideoiden saaminen omaan luokkaopetukseen ja oman luokan avaa-
minen muille. Tiimin jäsenet olivat jo pitemmän ajan samassa koulussa työskennelleitä,
joten he tunsivat koulun pienen koon ansiosta toisensa hyvin. Tiimityön teemat löytyivät
luokkien ajankohtaisista aiheista, ja tiimien toiminnassa tavoitteeksi asetettiin tiimin
jäsenten erityisosaamisen hyödyntäminen.

6.4 Tiimityön eteneminen

Tiimityömallin peruslähtökohdaksi otettiin syklinen etenemistapa, jossa yhdessä tehtyä
suunnittelua ja toteutusta seurasi reflektio ja uuden opetuskokonaisuuden suunnittelu

Työkokemusvuosia 
yhteensä 

Työkokemus
tässä koulussa Sukupuoli Luokka

10 v 7 v N 2

12 v 8 v N 2

19 v 9 v M 4

22 v 6 v M 6
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toteutuneen syklin pohjalta (Carr & Kemmis 1986, Syrjälä 1994). Tähän perustuen opet-
tajien yhteistyön toivottiin laajentuvan perinteisestä suunnittelukeskeisyydestä kohti tut-
kivaa ja arvioivaa yhteistoiminnallista kulttuuria. Tiimityöteorioiden näkökulmasta tämä
tarkoitti pyrkimystä kohti vuorovaikutteisempaa, tutkivampaa ja tietoisempaa yhteistyö-
tä. Opettajien perinteisesti vahvaa käytäntöihin perustuvaa yhteistyöosaamista haluttiin-
kin tiimityön avulla monipuolistaa ja rikastuttaa.

Tiimityön kehittämisessä hyödynnettiin aikaisemmissa tutkimuksissa esiteltyä opetta-
jan työn ja koulun kehittämiseen liittyvää tutkimustietoa. Ensinnäkin kehittäminen on
hedelmällisintä, kun se on opettajien vapaaehtoisuuteen ja tarpeisiin perustuvaa (Ahl-
strand 1995). Toiseksi kehittämistyön on oltava opettajan luokkahuonetyön kannalta rele-
vanttia. Opettajien on saatava vaikuttaa kehittämistyön etenemiseen, työstä on oltava
konkreettista hyötyä opettajalle ja sen tulee tarjota mahdollisuuksia keskustella sekä poh-
tia ja arvioida opettajan työtä (Fullan & Stiegelbauer 1991, 55�78). Fullan ja Stiegel-
bauer (1991, 127) korostavat lisäksi opettajien arvostavan kehittämistyössä käytännön
tuloksia, odotusten ja vaatimusten selkeyttä, muutosten vaikutusta työtilanteeseen sekä
kehittämistyön palkitsevuutta. Näitä periaatteita on pyritty soveltamaan sekä tiimityömal-
lin kehittämisessä että sen toteuttamisessa.

Tiimitoiminnan peruslähtökohdiksi muotoutuivat seuraavat periaatteet:
� Tiimin tehtävänä oli toimia tukiryhmänä opettajien päivittäisessä opetustyössä.
� Tiimityön tarkoitus oli luoda puitteet yhdessä tapahtuvalle opetuskokonaisuuden

suunnittelulle, toteutukselle ja arvioinnille.
� Tiimityön avulla opettajan oli mahdollista saada palauteta omasta opetustoiminnas-

taan ja luokan oppimisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
� Tiimi toimi foorumina, jossa yhteisiä ammatillisia kysymyksiä ja kokemuksia voitiin

jakaa ja kehittää.
� Tiimin tehtävänä oli auttaa opettajia keskinäisten vuorovaikutussuhteiden kehittämi-

sessä.
Alkukoulutuksen sekä yhteistyön edellytysten pohtimisen jälkeen opettajat siirtyivät

mallin toteuttamiseen. Opettajien tavoitteena oli toteuttaa puolen vuoden aikana mahdol-
lisimman monta sellaista kokonaisuutta, joka sisälsi kolme vaihetta: yhteinen suunnittelu,
toteutus ja arviointi. Tiivistetysti tiimityömallin pääperiaatteet voidaan esittää seuraavasti:
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Kuvio 4. Tutkimuksen tiimityömallin pääpiirteet.

1. Suunnittelu
Tutkimuksessa käytetty tiimitoiminta aloitettiin suunnittelemalla yhdessä jokin opetus-
tuokio tai -kokonaisuus. Lähtökohtana oli yhteisen kehittämiskohteen ja tavoitteen löyty-
minen. Tiimityössä oli tärkeää sopia yhteistyötä koskevista tavoitteista ja periaatteista,
koska niiden kautta konkretisoidaan opettajien yhteistyöodotukset ja ammatilliset kehittä-
mistavoitteet. Yhteisten sopimusten tekeminen ja niiden toteutumisesta huolehtiminen
auttaa tiimityön merkityksen tiedostamisessa ja helpottaa myös yhteistyötä koskevien
käytäntöjen kehittymistä. Ilman sopimuksia on vaara, että yhteinen ei konkretisoidu opet-
tajille, ja tiimityö voi pirstaloitua. Toisaalta opettajille painotettiin, että yhteisiä tavoittei-
ta ja sopimuksia pitää olla valmis tarpeen tullen muuttamaan yhteisillä päätöksillä.

Suunnitteluvaiheessa opettajia kannustettiin löytämään ja hyödyntämään toistensa vah-
vuuksia. Eri vaihtoehtojen ja näkökulmien toivottiin kehittävän opettajien välistä keskus-
telukulttuuria ja laajentavan opettajien käytettävissä olevia valinnan mahdollisuuksia ope-
tuksen suunnittelussa. Tämän vuoksi tiimityömallin tuli tarpeen tullen olla myös joustava
ja tilanteiden mukainen. Jokaisessa suunnitteluvaiheessa sovittiin kohteena olevan ope-
tustuokion tai -kokonaisuuden käytännön tavoitteista, kehittämiskohteena olevista asioista
(opettajien ja oppilaiden kehittämiskohteet), resursseista sekä käytettävistä työtavoista.
Suunniteltavan kokonaisuuden teeman piti olla kaikkien yhteisesti hyväksymä ja sisällöl-
lisesti sellainen, että se aidosti kiinnosti kaikkia mukana olijoita. Kokonaisuuden aika-
taulu piti suunnitella niin, että toteuttamisvaiheessa olisi jaksoja, joiden aikana kaikki
opettajat olisivat toteutuksessa yhtä aikaa läsnä. Tällä haluttiin varmistaa, että arvioin-
nissa käytävälle keskustelulle oli tarjolla yhteisiä kokemuksia, joiden myötä voitiin puhua
yhteisistä tapahtumista. Konkreetin aikataulun laatiminen helpotti myös yhteistyön koor-
dinointia ja yhteisen ajan järjestämistä. Esteiden sattuessa aikataulumuutokset tuli sopia
mahdollisimman nopeasti.
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Tärkeää on myös sopia siitä, miten suunnitelman toteutumista havainnoidaan. Suunni-
telmassa tuli pohtia, ketkä tietoja toteutuneesta keräävät sekä mitkä asiat ja millainen toi-
minta on havainnoinnin kohteena. Ryhmän tuli muodostaa enintään neljä tai viisi havain-
nointikohdetta, joiden mukaan yhdessä suunniteltua kokonaisuutta arvioitiin. Sopimalla
havainnoitavat kohteet haluttiin luoda keskustelulle yhteistä pohjaa, luoda turvallista
ilmapiiriä sekä jäsentää yhdessä työskentelyä. Kohteiden valinnan avulla opettajien huo-
miota haluttiin myös suunnata laaditun suunnitelman kannalta olennaisiin asioihin. Koh-
teille pyrittiin myös mahdollisuuksien mukaan määrittämään kriteerejä, joiden perus-
teella suunnitellun toiminnan onnistumista voitiin arvioida. Asetettujen kriteerien tuli olla
konkreettisesti havainnoitavissa, vaikka yleisen tunnelman esille nostaminenkin joidenkin
esimerkkien valossa oli myös tärkeää.

Opettajia kehotettiin käyttämään ennakkoon laadittuja havainnointilomakkeita, joiden
avulla kriteerien toteutumista voitiin paremmin seurata. Havainnoitavien kohteiden tarkka
määrittäminen varsinkin alussa oli tärkeää. Jos seuraamiseen liittyvä tehtävä jäi epäsel-
väksi, saattoi se johtaa palautteen epämääräisyyteen ja viedä tällä tavalla pohjaa yhteiseltä
keskustelulta ja oppimisprosessilta. Sen lisäksi luottamuksen ja turvallisen ilmapiirin kan-
nalta on tärkeää, että opettajat ovat tietoisia siitä, mihin muiden opettajien huomio kiinnit-
tyi. Havaintokohteiden yhteisellä määrittämisellä haluttiin tehdä jokaiselle tiettäväksi,
mitä toteutuksessa seurataan, ja sillä pyrittiin myös siihen, että yhteisesti suunniteltu ei
ole kenenkään yksittäisen opettajan vastuulla. Havaintojen kirjaaminen auttoi jäsentä-
mään ja kohdentamaan yhteistyötä, tehosti suunnittelun ajankäyttöä ja auttoi pidemmän
päälle oppimisprosessin ja tiimin kehittymisen hahmottamisessa.

Yhteisen ajan järjestäminen oli esitutkimuksessa osoittautunut ongelmalliseksi, joten
sen löytymiseen piti kiinnittää runsaasti huomiota. Tästä syystä tutkimustiimejä pyydet-
tiin miettimään etukäteen vaihtoehtoja, joilla ajankäyttöön liittyviä ongelmia voitiin vält-
tää. Ajankäyttöön tai tiimitoimintaan yleisemminkin liittyvien kysymysten pohtimista
varten oli tarve kehittää myös tiimien välistä vuorovaikutusta. Sen vuoksi tutkimusta var-
ten perustettiin sähköinen keskustelulista, joka toimi sekä tiedotuskanavana että koke-
musten jakamisen paikkana. Keskustelukanavan tehtävänä oli helpottaa eri tiimien välistä
yhteydenpitoa ja antaa oman tiimityön peilaamiseen ja pohtimiseen laajempi viitekehys.

Suunnittelun sisällöllisten seikkojen ohella opettajia pyydettiin kiinnittämään huo-
miota suunnittelussa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Yhtenä tavoitteena oli rohkaista
jokaista tiimin jäsentä osallistumaan ideointiin ja yhteisten päätösten toteuttamiseen. Eri-
laisten mielipiteiden kuuntelemisen avulla haluttiin rohkaista opettajia näkemään uusia ja
rutiineista poikkeavia mahdollisuuksia opetustyön toteuttamisessa. Yhteisvastuullisuutta
korostamalla opettajia rohkaistiin riskinottoon ja omien rajojen ylittämiseen. Toinen
tavoite oli luottamuksellisen ilmapiirin luominen, mihin pyrittiin avoimuutta, käytännön-
läheisyyttä ja yhteisvastuuta korostamalla. Se, että kehittämiskohteet ovat konkreetteja,
saavutettavissa olevia ja mielekkäitä, lisää yhdessä työskentelyn merkitystä. Ryhmän täy-
tyy olla herkkä ei ainoastaan omien tavoitteidensa tiedostamiselle, mutta myös sille,
miten yhteistyö koetaan. Tiimityön mahdolliset ongelmat voivat olla seurausta yhteistyö-
hön kohdistuvista ristiriitaisista odotuksista.

Vuorovaikutuksen tutkimiseen ja siitä keskustelemiseen oli mahdollista käyttää myös
tiimityöstä tehtyjä videotaltiointeja, mikäli se koettiin ryhmässä tarpeellisena. Keskinäi-
sen vuorovaikutuksen pohtiminen ei kuitenkaan saa muodostua itsetarkoitukseksi, vaan
mielekkäämpää on tarkastella vuorovaikutusta osana tiimin kehittämistavoitteita. Vuoro-
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vaikutuksellisten seikkojen liiallinen korostaminen tiimityössä saattoi johtaa jäykkään ja
luonnottoman tuntuiseen yhteistyöhön. Myös liian nopea ja hallitsematon syventyminen
vuorovaikutusilmiöiden pohtimiseen voi johtaa hallitsemattomiin tunnereaktioihin ja
saada aikaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämän vuoksi vuorovaikutuksellisten kysy-
mysten pohtimisessa korostettiin luontevan keskusteluilmapiirin merkitystä.

2. Toteutus
Toisessa vaiheessa laadittu suunnitelma toteutettiin kaikkien opettajien yhteisvoimin.
Toteutettavan tuokion pituus ja ajankohta piti sovittaa yhteen opettajien aikataulujen ja
toisaalta suunniteltujen tavoitteiden kannalta mielekkäällä tavalla. Havaintojen keräämi-
sessä pyydettiin erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, miten suunnitelma näkyi oppi-
laiden toiminnassa ja millainen merkitys opettajien suunnittelemilla ratkaisuilla oli oppi-
laiden toiminnalle. Lisäksi opettajien keskinäisen yhteistyön ja sen kehittämismahdolli-
suuksien tutkiminen oli tiimin yhteinen haaste. Opettajien yhteistyön kehittämiselle oli
eduksi löytää ja kehittää erilaisia toteuttamismahdollisuuksia, jotta tiimityöllä olisi voitu
laajentaa opettajien yhteistyökokemuksia.

Opettajille tähdennettiin, että suunnitteluvaiheessa muotoillut roolit tai tehtävät ovat
siinä mielessä viitteellisiä, ettei niistä saa muodostua yhteistyölle liian suurta kynnystä.
Kaikkia opettajia kehotettiin myös ottamaan osaa itse opetustapahtumaan, ja tällä halut-
tiin erityisesti rohkaista tiimiä toteuttamaan sellaisia opetuskokonaisuuksia, joita ei yksin
olisi ehkä rohjennut kokeilla tai jotka muuten vaativat onnistuakseen muiden opettajien
apua. Tällä haluttiin luoda kokemuksia ja toisaalta tilaisuuksia nähdä yhteistyön eri mah-
dollisuuksia, ja näiden kautta käsityksen yhteistyöstä uskottiin voivan kehittyä.

3. Arviointi
Kolmas vaihe oli toteutuneen arviointi, jonka tehtävänä oli tarjota opettajille tilaisuus ref-
lektoida tapahtunutta havaintojen ja kokemusten pohjalta. Palautetilaisuus tuli pitää mah-
dollisimman pian opetustuokion jälkeen, koska näin tapahtumat ovat vielä tuoreessa
muistissa. Arviointi käynnistettiin yleisellä keskustelulla toteutuneesta, jonka jälkeen siir-
ryttiin havainnointien antaman tiedon pohtimiseen. Havainnointien purkamisessa oli tär-
keää keskittyä yleisten tuntemusten tai vaikutelmien ohessa erityisesti siihen, mitä tapah-
tui. Pitäytyminen tosiasioissa oli tärkeää, kun arvioitiin opettajien toiminnan merkitystä
toteutuneeseen. Tehdyt ratkaisut pyrittiin näkemään valintoina, joiden kautta saadaan uut-
ta tietoa ja joiden perusteella uusia kokonaisuuksia on helpompi suunnitella. Oli myös
tärkeätä huomata, ettei ole olemassa pelkästään oikeita ja vääriä ratkaisuja, vaan valittu-
jen tavoitteiden ja tilanteen mukaan jotkin valinnat ovat perustellumpia kuin toiset.

Palautteen antamisen yhteydessä saattoi esiintyä monia ongelmia, joiden tiedostami-
nen ja ennaltaehkäisy oli tiimin toiminnan kannalta tärkeää. Arviointi on vaihe, josta
opettajilla on usein aika vähän kokemusta. Tämän lisäksi epäonnistumisen pelko tai odot-
tamattomat kommentit voivat luoda yhteistyölle negatiivista ilmapiiriä. Jos saatu palaute
ei ollut totuudenmukaista (liian kohteliasta, kohdistuu vääriin asioihin), siitä ei ollut
kovinkaan paljon hyötyä palautteen saajalle. Epäasiallinen palaute saattoi puolestaan
aiheuttaa ahdistusta, samoin kuin palaute, joka kohdistui asioihin, jotka eivät ole merki-
tyksellisiä opetuksen tai oppimisen kannalta. Arviointitilaisuuksissa pyrittiin keskinäiseen
luottamukseen eikä ylisuojelemiseen tai ylikriittisyyteen. Seuraavan opetuskokonaisuu-
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den suunnittelu voitiin tehdä välittömästi palautetilaisuuden jälkeen, jolloin arvioinnin
myötä mahdollisesti syntyneet ideat ja kokemukset olivat tuoreeltaan tiimin hyödynnettä-
vissä.

Muutaman syklin jälkeen nähtiin tärkeänä pitää koko tiimityötä koskeva arviointitilai-
suus, jossa pohdittiin tiimityötä kokonaisuutena: Mitä se on merkinnyt osallistujille?
Mitkä kysymykset vaatisivat kehittämistä? Mitä yhtäläisyyksiä kolmen opetustuokion
välillä oli tarkasteltaessa opettajan tai oppilaiden toimintaa? Mitä mieltä ryhmän jäsenet
ovat pitemmän tähtäimen suunnittelusta ja opetusmenetelmistä, jotka kehittävät oppimi-
sen laatua? Tiimityön yleinen arviointitilaisuus oli tärkeä tilaisuus pohtia myös tiimityön
mielekkyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tiimityön tulevaisuutta.

6.5 Tutkimusaineisto

Tämän tutkimuksen materiaalin pääosan muodostaa tutkimusprosessin lopussa (huhti-
kuussa 1998) toteutettu avoin teemahaastattelu. Diskurssianalyyttisessä tutkimushaastat-
telussa kysymysrungosta ei pyritä tekemään mahdollisimman ekonomista eikä haastatteli-
jan vaikutusta pyritä minimoimaan. Haastattelutekniikka, jossa pyritään saamaan yhtenäi-
siä vastauksia yksittäisiin kysymyksiin, ei ole kovin mielekäs diskurssianalyysin kannal-
ta. Sen sijaan tavoitteena on tekniikka, joka sallii maksimaalisen varianssin ja monipuoli-
suuden eikä pyri rajoittamaan sitä.

Tutkimuksen haastattelu oli lähtökohdiltaan osallistujakeskeinen. Olin kiinnostunut
siitä, miten tiimin jäsenten näkemykset tiimityöstä muodostuivat, en niinkään siitä, miten
tiimin yhteinen näkemys rakentuu. Valinnalla on haluttu palvella eri variaatioiden ja tul-
kintamahdollisuuksien löytymistä. Haastatteluja varten laadin Suonisen (1992) tavoin alla
olevan avointa teemahaastattelua mukailevan yleisen aihepiiriluettelon, jonka perusteella
haastattelut tehtiin. Luetteloon on myös lisätty esimerkkikysymyksiä eri teema-alueilta.

Yleiset kokemukset ja tuntemukset tiimityöstä
� Millaisia kokemuksia sait tiimityöstä?
� Mitä tiimityö on sinulle merkinnyt?
� Miten arvioisit keskinäisissä suhteissanne tapahtuneita muutoksia?
Tiimityöhön lähtemiseen johtaneet tekijät

� Miten tulit lähteneeksi tiimityöhön?
� Miten tiimityö sai alkunsa?
Tiimityön hyödyt

� Mitä uutta opit tiimityön kautta?
� Mitä hyötyä tiimityöstä sinulle oli?
Kokemukset tiimityön eri vaiheista (suunnittelu, toteutus ja palaute)

� Miten koit eri vaiheet tiimityössä?
� Miten kuvaisit tiiminne toimintaa sen eri vaiheissa?
Miltä palautteen antaminen sinusta tuntui?

� Tiimityön positiiviset ja negatiiviset kokemukset
� Millaisia ongelmia teidän tiimityössänne nousi esiin?
� Mitkä asiat tiimityössä olivat sinusta hankalia?
� Miten kuvaisit tiimityön positiivisia kokemuksia?
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� Mitkä asiat olivat teidän tiiminne vahvuuksia?
� Miten ajankäyttöön liittyvät ongelmat ilmenevät?
� Mitkä asiat mielestäsi vaikeuttivat tiimityötänne?
Tiimityön suhde muuhun työyhteisöön

� Miten muut suhtautuivat tiimityöhön?
� Miten teidän koulussanne suhtaudutaan yhteistyöhön yleensä?
� Miten näet rehtorin roolin tiimityössänne?
� Miten vertaisit tätä opetuksen kehittämiseen liittyvää tiimityötä koulussanne toteutet-

tuun tiimityöhön?
Mitä nyt tekisit toisin?

� Mitä neuvoja antaisit muille, jotka suunnittelevat tiimityöhön ryhtymistä?
� Miten tiiminne toimintaa olisi voinut kehittää?
� Mitä aikaongelmille voisi tehdä?
Ajatukset jatkosta

� Miten olette ajatelleet jatkaa?
� Minkälaisia jatkosuunnitelmia teillä on?
� Mitä ajattelet tiimityöstä tulevaisuudessa?
Haastattelussa käytiin läpi kaikki aihealueet, mutta järjestys saattoi vaihdella. Variaati-

oiden esiintulon varmistamiseksi haastateltaville pyrittiin antamaan mahdollisimman pal-
jon tilaa kuljettaa aiheita ja myös rajata aihealueita. Tällöin jokin osa-alue saattoi painot-
tua sen mukaan, miten haastateltava kiinnittyi aiheeseen. Haastattelutilanne pyrittiin pitä-
mään mahdollisimman vapaamuotoisena, jotta haastateltavien omien kuvauksien esiin
tulemiselle olisi jäänyt riittävästi tilaa.

Haastattelut tehtiin huhtikuussa 1998 jokaisen tiimin omassa koulussa siten, että opet-
tajat tulivat haastatteluun yksitellen ja peräkkäin, jolloin yhden tiimin haastatteluaineisto
saatiin kokoon samalla haastattelukäynnillä. Haastattelut kestivät 45 minuutista 1½ tun-
tiin. Haastattelu tehtiin opettajien työpäivän päätteeksi. Tiimin jäsenien lisäksi haastatel-
tiin koulun johtajaa ja yhtä opettajaa, joka ei ollut mukana tutkimuksessa. Heiltä kysyt-
tiin, miten he olivat kokeneet kollegoidensa tiimityön, millaisia yhteistyösuhteita heillä
itsellään on, millaisia kokemuksia he ovat niistä saaneet sekä mikä on heidän käsityk-
sensä koulun yhteistyökulttuurista ja sen kehittämisestä.

Haastatteluaineiston lisäksi tiimejä pyydettiin videoimaan suunnittelu- ja arviointituo-
kiot sekä toteutukseen liittyviä oppitunteja. Olen käyttänyt videoaineistoa saadakseni
kokonaiskäsityksen siitä, miten opettajat tiimityötään tekivät. Videoimisen ensisijainen
tarkoitus oli antaa tiimille mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa jälkikäteen. Video-
taltiointien perusteella tiimillä oli mahdollisuus arvioida käytyjä keskusteluja ja niissä
tapahtuvia muutoksia. Videonauhat eivät tässä tutkimuksessa ole tutkimusaineiston ase-
massa, koska pitäydyn tulkinnassani ainoastaan haastattelujen kielenkäytön tulkintaan. En
tämän vuoksi pyri etnografiseen tai toimintatutkimustyyppiseen triangulaatioon, vaan
halusin videonauhojen avulla saada vaikutelman siitä, mistä käsin haastateltavat kuvauk-
siaan rakentavat. Tämän lisäksi aineistoa on täydennetty nk. negatiivisen tapauksen avulla
(vrt. negative case, Stake 1995) eli yhden sellaisen tiimin avulla, joka ei monista yrityk-
sistä huolimatta päässyt tiimitoiminnassa alkua pitemmälle.



96
6.6 Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta

Haastatteluaineiston hankinnassa voidaan pyrkiä hyvinkin pieneen aineistoon, mikäli tut-
kimuksen tavoitteena on vuorovaikutuksen analysoiminen. Tämän tutkimuksen kohdalla
olen kuitenkin kiinnostunut erityisesti kulttuurisista merkityksistä ja niihin liittyvistä vari-
aatioista, joten tutkimukselle on eduksi, että aineiston määrä on suuri (vrt. Suoninen
1992, 12). Tutkimuksessa haastatteluaineistoa kertyi diskurssianalyysiä ajatellen paljon
(184 liuskaa), joten syntynyttä aineistoa piti lähestyä kokonaisvaltaisesti poimien sieltä
sisällöllisesti kuvaavat aineistonkohdat tarkemman analyysin kohteeksi. Näin pääsin
käsiksi olennaiseen eli tiimityötä jäsentävien repertuaarien hahmottamiseen.

Analyysini on ankkuroitunut metodologisen viitekehykseni mukaisesti kielenkäyttöön
ja sen ilmentämiin tulkinnanmahdollisuuksiin. Analyysin pääpaino ei ole miksi- vaan
miten-kysymyksissä. Tutkimusaineiston analysointia on edeltänyt perehtyminen sekä
meneillään olevien yhteiskunnallisten että kulttuuristen ja kehittämisdiskurssien luomaan
kuvaan opettajien yhteistyöstä. Näiden kautta olen hahmottanut työni tulkinnallisen viite-
kehyksen, joista eri viittauskontekstit muodostavat nk. virallisen yhteistyöpuheen. Tutki-
musaineiston analyysin tuloksena rakennetaan nk. epävirallinen yhteistyöpuhe, joka
ilmentää sitä, millä tavalla yhteistyöpyrkimykset jäsentyvät opettajan työssä. Eri puheta-
vat muodostavat sen diskursiivisen kentän, jossa yhteistyön ongelmallisuutta on mielekäs
pohtia.

Tutkimuksen analyysi on aineistolähtöinen, joten tulkinnan kohteena on itse teksti.
Analyysiyksikkönä toimii asiaa kuvaava haastattelukokonaisuus. Tällöin ei pyritä dis-
kurssianalyysiin, jossa tarkastelun kohteena olisi yhden ihmisen koko haastattelu toteutu-
neesta yhteistyöstä, vaan ennemminkin on pyritty löytämään mahdollisimman monenlai-
sia näkökulmia ja selontekoja siitä, miten yhteistyötä kuvaavat repertuaarit rakentuvat.
Analyysiyksikkönä ovatkin kulttuurista kategoriaa kuvaavat haastateltavan vastaukset
kokonaisuudessaan. Tiimin jäseniin, kouluun tai toiminnan sisältöön (kuvattu tapauskuva-
usten kohdalla) liittyvät merkitykset on tuotu esiin, mikäli niillä on tulkinnan kannalta
katsottu olevan merkitystä. Tällä viittaan esimerkiksi siihen, miten opettajan ikä tai kou-
lun koko on läsnä haasteltavan puheessa.

Aineiston analyysi ja tulkinta ovat luonteeltaan deduktiivisanalyyttisiä, joten analyy-
sissä lähdetään liikkeelle kokonaisuuksista käsin ja päädytään yksityiskohtien tarkkaan
analysointiin. Tutkimukseni analyysi on edennyt seuraavasti.
1. Makroanalyysi: tulkinnallisia repertuaareja kuvaavien sisältöalueiden valinta ja eri

variaatioiden paikallistaminen.
� Mistä käsin ja mihin viitaten opettaja puhuu tiimityöstä?
� Millaisten variaatioiden kautta repertuaarit rakentuvat?

2. Mikroanalyysi
� Haastattelukatkelmien tarkempi analyysi, jossa paikannetaan repertuaareja kuvaavia

variaatioita rakentavat funktiot sekä niiden repertuaarin sisäiset viittaussuhteet (dyna-
miikka).

3. Toinen makroanalyysi
� Tulkinnan kokonaisuuden tarkastelu ja repertuaarien välisten viittaussuhteiden tar-

kastelu.
� Teoreettisen mallin rakentaminen tulkinnasta.
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� Tulkinnan varmentaminen koko aineistosta käsin, jolloin varmistutaan analyysin kat-
tavuudesta ja osuvuudesta.

� Tulkinnan lopullinen muotoutuminen ja johtopäätökset.
Tutkimukseni ensimmäisen vaiheen olen nimennyt makroanalyysiksi. Tutkimusaineis-

ton analyysi on aloitettu hahmottelemalla aineistosta nousevia käsitteitä, kielikuvia tai
ilmaisuja, jotka ovat leimallisia opettajien tiimityöpuheille. Leimallisuuden pohtiminen
on tutkijan ja aineiston välistä vuoropuhelua, jossa toisaalla on opettajien selonteot ja toi-
saalla tutkijan teoriasta ja kokemuksesta nouseva esiymmärrys. Tavoitteena on löytää ne
tulkinnalliset asemat, joista käsin opettajat tiimityöstä puhuvat. Tällöin haetaan vastausta
seuraavaan kysymykseen: Mitkä ovat tekstin eri viittauskontekstit? Tätä periaatetta voi-
daan kuvata aineiston ensimmäiseksi tulkintaperiaatteeksi, joka jäsentää koko aineiston ja
joka määrittää syntyvien repertuaarien välisen suhteen. Moneen kertaan tapahtuvan
perusteellisen ja huolellisen aineistoluennan avulla etsin esiin nousevia eroja ja yhtäläi-
syyksiä. Ensimmäisen vaiheen keskeisenä tehtävänä oli yhteistyötä kuvaavien yleisten
piirteiden hahmottaminen sekä niiden avulla yhteistyötä kuvaavien repertuaarikategorioi-
den muodostaminen.

Ensimmäisessä vaiheessa tapahtui myös jatkoanalyysissä käytettyjen haastattelukat-
kelmien valinta. Haastattelukatkelmat kuvaavat niitä variaatioita, joista repertuaarit puo-
lestaan rakentuvat. Valinnan kriteerinä oli löytää jokaisen repertuaarin sisäistä rakentu-
mista kuvaavat variaatiot ja tunnistaa niitä yhdistävä dynamiikka. Haastatteluaineistosta
tehdyt poiminnat ovat valikoituneet luennan edetessä, jolloin tietyt lausumat ja selonteot
nousivat selitysvoimaisuutensa ja kuvaavuutensa takia muita keskeisemmiksi. Pyrin sii-
hen, ettei aineistoon jäänyt mitään poikkeavaa, vaan kaikki mahdolliset variaatiot ovat
tutkimuksessa mukana. Tutkimuksen loppuvaiheessa olen varmistanut ensimmäisessä
vaiheessa tehtyjen valintojen osuvuuden lukemalla koko haastatteluaineiston läpi ja ver-
taamalla sitä analyysistäni muodostuneeseen kuvaan.

Aineiston ensimmäinen analyysivaihe oli alustavaa luokittelua, jossa yleisellä tasolla
haettiin suuret linjat, joiden muodostamissa rajoissa eri puhetapojen sisällön rakentu-
mista oli mielekäs tarkastella. Toisessa vaiheessa (mikroanalyysi) mielenkiinto kohdistui
siihen, miten eri kulttuurisia repertuaareja rakennetaan. Toisessa vaiheessa jokaisesta
repertuaarista pyrittiin etsimään siinä ilmenevät variaatiot ja kuvaamaan repertuaarien
sisäistä dynamiikkaa. Dynamiikan tarkastelun avulla pyritään löytämään repertuaarien
rakentumista kuvaava periaate, joka yhdistää repertuaaria kuvaavat variaatiot mielek-
kääksi kokonaisuudeksi. Eri variaatioiden kautta voidaan luoda kuvaa vaihtoehtoisista
puhetavoista ja siitä, miten eri ihmiset tai ryhmät rakentavat kuvaa tutkittavista ilmiöistä
(Wetherell & Potter 1992, 101�102). Häiriöt, ristiriidat ja odottamattomat oivallukset
kertovat yhteistyön moninaisuudesta ja arkisesta todellisuudesta, johon teoreettisissa
yleistyksissä ei useinkaan ylletä (Launis & al. 1998, 9). Muutos kohti yhteistyötä voi tässä
mielessä olla sekä paluuta vanhaan että odottamattomia oivalluksia. Puheiden samankal-
taisuus olisi itse asiassa yllätyksellisempää kuin se, että niissä esiintyy variaatioita.

Analyysin avulla pyritään löytämään kategorioita kuvaavien merkitysten kirjo sekä
hahmottamaan tätä moninaisuutta rakentavat periaatteet ja säännöt, joiden puitteissa eri
diskursiiviset valinnat ovat mahdollisia ja mielekkäitä. Lisäksi analyysissä kiinnostavat
funktiot eli se, mitä eri repertuaarien käytöstä seuraa. Tällöin tulkitaan esimerkiksi sitä,
mitä eri ajankäyttötavoista seuraa ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia niistä avautuu.
Funktioita tutkimalla voidaan todentaa opettajien kielenkäytön käytännöllistä luonnetta.
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Kolmannessa vaiheessa (toinen makroanalyysivaihe) tutkimuksen eri palasista raken-
netaan kokonaisuus, jossa voidaan kuvata tutkimuksen kohdetta ja sen rakentumista
kokonaisuudessaan. Tulkinnan valmistuttua palasin aineistooni lukemalla sitä tulkintani
näkökulmasta. Tällä tavoin olen validioinut tulkintaani ja siten pyrkinyt varmistumaan
kategorioiden osuvuudesta ja kuvaavuudesta. Tavoitteenani oli täydentää tulkintaani mah-
dollisten uusien löydösten avulla. Näin olen halunnut varmistaa sen, ettei analyysin ulko-
puolelle jää jotain sellaista, mikä olisi voinut tuoda kategorioiden tulkintaan lisävalais-
tusta.

Lopullinen tulkinta muodostaa eräänlaisen tulkinnallisen kehän, jossa ensimmäisen
kierroksen jälkeen (taulukon kolme vaihetta) aineiston perusteella syntyvää tulkintamallia
tarkennetaan ja täydennetään jäljelle jäävään aineistoon vertaamalla. Näin muodostuu
kerta kerralta jäsentyneempää ja selitysvoimaisempaa teoriaa tutkimuksen pohdintaa ja
johtopäätösten tekemistä varten.

Aineiston analyysi voidaan kuvata seuraavan kuvion mukaisesti.

Kuvio 5. Yhteenveto aineiston analyysin vaiheista.

Aineiston alustava luenta ja luokittelu

Repertuaarien määrittäminen viittaus- ja tulkintakontekstien perusteella Mihin
viitaten tiimityöstä puhutaan?

Eri variaatioiden tunnistaminen repertuaarien sisältä tutkimalla sitä, miten eri tavoin
repertuaaria käytetään tiimityön perusteluissa

Variaatioiden tarkempi analyysi tutkimalla puheen funktioita ja rakentumista

Variaatioiden ryhmittely sen mukaan, mitä puheesta seuraa ja mihin perustelut
johtavat

Kokonaistulkinnan rakentaminen ja tiimityötä koskevan teorian hahmottaminen

Syntyneen tulkinnan validiointi koko aineistosta käsin



7 Tulokset

Aineistosta muodostui viisi tulkinnallista repertuaaria, joiden kautta tiimityön voidaan
katsoa rakentuvan:

� kiirerepertuaari
� kumppanuusrepertuaari
� käytännöllisyyden repertuaari
� ryhmärepertuaari
� työyhteisörepertuaari.
Esitän seuraavassa tulosten esittelyn johdannoksi tiivistelmän repertuaarien rakentu-

mista ohjaavista tulkintasäännöistä ja dynamiikasta. Nämä voidaan esittää kuvion 6
mukaisella tavalla.

Kuvio 6. Tiimityön rakentumista kuvaava tulkintamalli.

 Tulkintasääntö 1

Tulkintasääntö 2

Opettajien tiimityö

Tiimityön dynamiikka: miten repertuaarit rakentuvat?

Ryhmärajat

Hallitseva repertuaari:      Kiire

Kumppanit

Uusintava

Uudistava

Rajaava

Rakentava

Ulkoinen

Sisäinen

Suojaava

Avautuva

Eristävä

Yhdistävä

Viittauskontekstit
Mistä käsin tai mihin viitaten tiimityöstä puhutaan?

M
e
r
k
i
t
y
sTyöyhteisö

T
u
l
k
i
n
t
a

Käytännöt
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Kuviossa opettajien tiimityö jäsentyy tulkinnalliseksi kokonaisuudeksi. Tulkinnallisilla
repertuaareilla on oma sisäinen dynamiikkansa, josta käsin tiimityön merkitys rakentuu.
Tiimityön repertuaarit on muodostettu sillä perusteella, mistä käsin tai mihin viitaten
opettajat tiimityöstä puhuvat (tulkintasääntö yksi). Repertuaareja ohjaava dynamiikka on
puolestaan muodostettu sen pohjalta, millaisten variaatioiden ja niistä muodostuvien
kokonaisuuksien kautta tiimityötä rakennetaan (tulkintasääntö kaksi). Kiire on hallitseva
repertuaari, koska sillä on kyky liittää itseensä muita repertuaareja, ja sillä on myös aivan
oma dynamiikkansa. Tulkinnasta rakentuu kehä: tiimityön tulkinta etenee repertuaareista
dynamiikkaan, ja tiimityön merkitys muodostuu dynamiikasta repertuaareihin rakentu-
vina perusteluina, joista lopulta rakentuu tiimityön kokonaismerkitys. Tarkastelen aluksi
tiimityön rakentumista repertuaareista käsin, jonka jälkeen pohdintaosassa repertuaa-
reista syntyvää tulkintaa tarkastellaan alun teoreettista tulkintakontekstia vasten.

Tutkimusaineistosta tehdyt suorat lainaukset on aina kursivoitu. Haastattelulainauksien
selventämisessä on käytetty seuraavien esimerkkien mukaisia merkintöjä.

Näyte 1 (B3): Haastattelutekstistä tehty lainaus, joka on numeroitu ja jonka perässä on
lainauksen alkuperää osoittava kirjaintunniste sekä tiimin numero. Joissakin kohdin käy-
tän kahden eri opettajan haastattelulainausta samassa kohdin osoittaakseni niiden rakentu-
misen ja funktionaalisuuden samansuuntaisuuden yhden tiimin sisällä.

(NG): Haastattelulainaus negatiivisesta tapaustiimistä.
H: Haastateltavan puheesta tehty lainaus, jonka perässä esiintyvä numero (esim. H1)

erottaa haastateltavien lainaukset toisistaan.
K: Haastattelijan kysymys.
UH: Tiimin ulkopuolisen kollegan haastattelusta tehty lainaus.
J: Rehtorin tai koulun johtajan haastattelusta tehty lainaus.
(PT): Puheessa esiintyvä pitempi, yli kaksi sekuntia kestävä tauko.
(AW): Tutkijan lisäys tai selvennys, jota ei ole kursivoitu.
Tutkimuksessa käytetyt haastattelulainaukset on numeroitu viittaamisen helpottami-

seksi. Samoin tulkinnassa on tarvittaessa viitattu haastattelunäytteiden tiettyihin kohtiin,
jolloin lainaukset on kursivoitu ja sulkeita käytetty tarpeen mukaan.

7.1 Kumppanuusrepertuaari

Kumppanuus on yhteistyön rakentumista tiimityön kollegiaalisista suhteista käsin. Kump-
panuudella viitataan niihin perusteluihin, joissa tiimityötä tarkastellaan opettajien välisiin
suhteisiin liittyvinä kuvauksina. Suhteiden rakentumista ohjaa dynamiikka, joka tiimi-
työssä voidaan nähdä joko suojautumiseen tai avautumiseen johtavina perusteluina.

7.1.1 Suojautumisen dynamiikka

Tiimityöhön lähteminen ja siinä toimiminen sisältää paljon valintoja, joita tarkastellaan
opettajien välisissä suhteissa tapahtuvina muutoksina. Suojautumisella kuvataan opettaji-
en pyrkimyksiä rajoittaa tiimityösuhteissa tapahtuvia muutoksia.
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7.1.1.1 Yhteistyösuhteiden epävarmuus

Yhteistyösuhteet joutuvat koetukselle erityisesti palautetilanteissa, joissa ei opettajan
näkökulmasta ole kyse vain yksittäisistä tilanteista, vaan ennen muuta ammatilliseen
identiteettiin kohdistuvista muutoshaasteista. Yhteistyösuhteissa ilmenevä epävarmuus
luo tiimityöskentelyyn epävakaan ja epämääräisen ilmapiirin, jonka vuoksi opettajat jou-
tuvat luopumaan osasta yhteistyötavoitteitaan.
Näyte 1 (C4):

K: Miten koit yhteiset palautetilanteet?

H: En mää kaikkea sanonu mitä ajattelin, kun tuli semmonen olo että, mikä minä oon sano-
maan tai voihan sitä tehdä asioita nuinkin. Me opettajat olaan ehkä jotenkin vaihtoehdotto-
mia tai halutaan olla joko oikeassa tai sitten pelätään että loukkaannutaan. Siksi me ei
oikein syvällisiin kehityskeskusteluihin päästy.

K: Mitä arvelet siitä, jos itse olisit ottanut asian esille?

H: No sitä on vähän vaikea arvioida, mutta ehkä siinä olis voinu tulla vähän vaivatunut olo.
En minä sitä sano, että eikö tästä olisi ollut hyötyä, mutta ajattelin aloittaessani, että tästä
olisi voinut tulla jotakin syvällisempääkin.

Syvällisyys on opettajille kuin suuri salaisuus, jonka omistaa, mutta jota on vaikea
jakaa kollegojen kanssa. Syvällisyys on opettajalle tärkeä, mutta sen julkista hyväksy-
mistä epäillään (pelätään että loukkaannutaan). Palautteen antaminen voi tuntua sellai-
selta hypyltä uuteen ja tuntemattomaan, jonka lopputulosta on vaikea ennustaa. Jos loppu-
tuloksena on hämmennys, jonka selkiytymisestä ei ole varmuutta, jää aloite tekemättä.
Useat vaihtoehdot saattavat myös hämmentää yhteistyön ilmapiiriä (vaivautunut olo). Tii-
mityössä on vaikea ilmaista omia syvällisiä päämääriä, jos ei koe saavansa vahvistusta
toisilta opettajilta. Usein juuri erilaisuuteen ja syvällisyyteen pyrkivistä muutoksista puut-
tuvat yhteiset käsitteet ja kokemukset, jolloin joudutaan pelaamaan varman päälle ja
puhumaan niistä asioista, joista vallitsee yhteisymmärrys.

Pyrkimys sanoa, mitä ajattelee, on rajanylitys, joka sitoo itseensä monia muita riskin-
ottoja. Oman mielipiteen kautta ei viitata pelkästään sanomisen kohteena olevaan asiaan,
vaan myös opettajienvälisiin suhteisiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin (voihan sitä tehdä
asioita nuinkin). Vaihtoehtojen esiin nostaminen on vaikeaa, jos niiden hintana on louk-
kaantuminen tai suhteiden ajautuminen ongelmiin. Opettajien välisten vuorovaikutussuh-
teiden kehittymistä ohjaavatkin tiimityössä hyvin vahvojen mutta samalla epävarmuutta
korostavien käsitteiden joukko (vaihtoehdottomuus, oikeassa oleminen tai loukkaantumi-
sen pelko), ja niinpä tiimityön edustamien pyrkimysten kanssa ajaudutaan helposti ristirii-
taan.

Tiimityömalli itsessään näytti ohjaavan palautteenantoa yksittäisen opettajan toimin-
nan arviointiin, mikä saattoi korostaa tunnetta palautteen ja pohdintojen epäilyttävyy-
destä. Sekä palautteen antajaa että saajaa yhdisti epävarmuuden tunne siitä, mitä seuraa-
vaksi tapahtuu. Tämä epävarmuus korostaa helposti vuorovaikutuksen ennustettavuutta,
helppoutta ja vaivattomuutta. Edes haastateltavan pyrkimys syvällisyyteen ei ole sen
arvoista, että sen vuoksi kannattaisi ottaa vuorovaikutukseen liittyviä riskejä.
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7.1.1.2 Yhteistyösuhteiden erittyvät merkitykset

Toinen tapa suojella kollegiaalisia suhteita on puhua samasta asiasta kahdessa eri merki-
tyksessä. Tällöin tiimityö voi olla yhtä aikaa avointa ja sulkeutunutta. Tiimityötä kuvaa-
vat teoriat korostavat erilaisuuden ja kriittisyyden merkitystä yhteistyön kehittymisessä ja
uuden oppimisessa. Opettajille ei kuitenkaan ole itsestään selvää, mikä on yhteistoimin-
taa rakentavaa erilaisuutta ja mikä taas ei. Opettajat voivatkin omaksua ristiriitaisia tapo-
ja kuvata tiimityötään, jolloin yhteistyötä voidaan yhdessä kohdin luonnehtia avoimeksi
ja tasavertaiseksi, mutta toisessa kohdin voidaan kuvata vaikeutta ilmaista omia mielipi-
teitään tai vaikuttaa yhteisen muodostumiseen.

Näyte 2 (A2):
K: Mitkä asiat olivat teidän tiiminne vahvuuksia?

H: Meidän tiimin vahvuutena oli avoimuus ja reiluus. Me kaikki olimme osaltamme vaikut-
tamassa siihen mitä lopputuloksesta tuli. Kokonaisuudessaan keskustelimme paljon enem-
män kuin normaalisti tulee tehtyä. Oli ehkä enemmän aikaa ja mahdollisuuksia puhua
samoista asioista.

Hieman myöhemmin haastateltava puolestaan toteaa:
K: Miten tiiminne toimintaa olisi voinut kehittää?

H: Minä olisin ehkä halunnut mennä paljon pidemmälle ja syvemmälle siinä keskustelussa,
mitä pidetyn tunnin kuluessa oli tapahtunut. Muut keskittyivät mielestäni epäolennaisuuk-
siin, jolloin keskustelut jäivät puolitiehen eikä niistä saatu irti sitä kaikkea mikä olisi ollut
mahdollista.

K: Mistä arvelet tämän johtuneen?

H: Niin en minä tiedä onkohan sitä jotenkin saamaton tai sitten ei viitsi sanoa kaikkea, kun
ei oikein tiedä miten toiset oikein suhtautuvat. Me opettajat ei olla oikein totuttu sanomaan
tai puhumaan toistemme tekemisistä. Ja toisaalta osaan olla joustava sen suhteen miten asi-
oissa edetään.

Avoimuuden kriteerit saattavat täyttyä jo sillä, että pääsee keskustelemaan ja puhu-
maan asioista, vaikka toisaalta varotaankin järkyttämästä ryhmän tasapainoa olemalla
sanomatta kaikkea mitä haluaisi. Opettajat tarkastelevat avoimuutta kahdella tasolla. Kou-
lun yleistä puhekulttuuria vasten tarkasteltuna tiimin vuorovaikutus näyttää avoimelta,
turvalliselta ja toimivalta (avoimuus, reiluus, mahdollisuus vaikuttaa). Perustelulla viita-
taan tiimityöhön yhteisenä foorumina, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua ja kes-
kustella. Omien henkilökohtaisten tarpeiden ja luokkahuonekäytäntöjen näkökulmasta tii-
min vuorovaikutuksessa voi samaan aikaan olla paljon toivomisen varaa (halunnut mennä
pidemmälle tai syvemmälle). Opettaja voi olla valmis luopumaan joistakin itselle tär-
keistä kysymyksistä, jos se edesauttaa yhteisen konsensuksen säilymistä.

Varovaisuudesta voi tulla koko tiimin toimintaa kuvaava piirre, jolloin oma saamatto-
muuskin voidaan nähdä kykynä joustaa. Avoimuus saa opettajien tulkinnoissa merkityk-
siä, joita on vaikea sovittaa yhteen tiimityön oppimis- tai vuorovaikutuskäsitysten kanssa.
Opettajan työn arviointiin ja siihen liittyvään keskusteluun voi sisältyä asioita ja aihealu-
eita, joista ei ole suotavaa puhua. Rikkomalla tämä hiljainen sopimus kyseenalaistetaan
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opettajan mainitsemien avoimuuden ja reiluuden merkitys. Opettajien kollegiaalisia
perusarvoja suojellaan tiimityössä helposti varovaisuuden eikä oppimista ja kehittymistä
tukevan keskusteluilmapiirin avulla.

Omien tarpeiden ja tiimin yleisen ilmapiirin välistä ristiriitaa ei ole helppo ratkaista.
Arviointi ja palaute tiimissä voidaan tulkita toisten asioihin puuttumiseksi (ei olla totuttu
sanomaan tai puhumaan toistemme tekemisistä), jolloin uusia ja vaihtoehtoisia toiminta-
tapoja on vaikea nostaa esille. Opettajat voivat tuntea olonsa ryhmässä yksinäiseksi,
koska toisaalta pelätään, että arviointi kohdistuu itseen tai että oma puhe voidaan tulkita
arvosteluksi. Tuloksena on keskustelun jääminen yleiselle tasolle, mikä pitemmän päälle
voi väljähdyttää koko tiimityön. Kun osa omista tarpeista jää toteutumatta, jää olennai-
nen osa opettajan yksityisyyttä suojaavista käsityksistä ennalleen. Tällöin nekin, jotka
haluaisivat avata uusia opettajan ammatillista kasvua tukevia diskursseja, jättävät aloit-
teen tekemättä yhteistä etua suojellakseen.

Erilaisen mielipiteen esittämisen ja arvostelemisen välinen raja on hiuksenhieno. Poik-
keavien mielipiteiden merkitystä ei ole helppo ilmaista eikä ymmärtää, koska siihen ei ole
totuttu. Uudenlaisen kulttuurin syntyminen ja kehittyminen vaatii kuitenkin kahta seik-
kaa: uusien vaihtoehtojen olemassaoloa ja vanhoista tulkintamalleista luopumista. Koska
aloitetta ei ole helppo tehdä, muodostuu ilmapiiri varaukselliseksi, jolloin yhteistyön ete-
neminen on varovaista ja yhteistyön kehittymisen prosessi voi olla tuskallisen hidas ja
pitkä (saamaton, ei viitsi sanoa). Aloitteen tekemistä vaikeuttaa pyrkimys korostaa tur-
vallisuutta luovien ja samankaltaisuutta vahvistavien käsitysten merkitystä. Näin luodaan
illuusiota, että kaikki on hyvin, vaikka toisaalta voi olla tarvetta muutoksiin.

7.1.1.3 Yhteistyösuhteiden kasautuvat ongelmat

Yhteistyön edellytysten puuttuminen voi paljastua usein jo alkumetreillä, kuten seuraa-
vasta lainauksesta voi huomata.

Näyte 3 (NG):
K: Miten kuvailisit tiimityötänne?

H: Alku oli lupaava. Miia (AW) innostui heti asiasta ja rehtorin neuvosta pyysimme Pekkaa
(AW) mukaan. Ajattelin siinä vaiheessa, että tulossa on paljon mukavaa ja että tästä jutusta
voin saada paljon irti. Olin koko ajan toivonut, että työtä ei tarvitsisi tehdä niin yksin ja
tämä näytti olevan vastaus toiveeseeni. Ensimmäinen yhteinen suunnittelu oli kankeahko.
Emme oikein osanneet pelata yhteen. Hapuilimme erilaisia ratkaisumalleja ongelmakoh-
dille ja vuorovaikutus ei tuntunut pelaavan. Emme olleet enää työtoverit opettajanhuo-
neessa, vaan yhteistä tuotosta ponnistavat vieraat ihmiset. Ensimmäinen toteutus oli sitä,
että me Pekan kanssa katselimme Miian tunnin pitoa ja mietimme, mikä lomake pitää täyt-
tää ja mitä mihinkin tulee. Tilanne oli outo. Emme oikein kukaan, tai ainakin siltä minusta
tuntui, tienneet mitä tehdä ja millä tavalla. Kankeahko on jälleen oikea sana kuvaamaan
tilannetta. Sen jälkeen kaikki alkoi olla hankalaa. Minä sairastelin ja olin aivan piipussa,
Anitalla (AW) oli paljon ylimääräistä ja ongelmia luokan kanssa. Yhteisiä aikoja ei tuntunut
löytyvän, ja ne jotka löytyivät, peruuntuivat. Kaikki lykkääntyi hamaan tulevaisuuteen. Sit-
ten kun aikoja olisi ehkä löytynyt, muistot alusta eivät rohkaisseet aloittamaan. Joulukin
painoi päälle.
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K: Mitä neuvoja antaisit kokemuksiesi perusteella toisille, jotka harkitsevat tiimityöhön ryh-
tymistä?

H: Alku täytyy painaa lujaa, jotta rutiinit saadaan syntymään. Ajat täytyy sopia ainakin kol-
melle toteutuskokonaisuudelle ehdottomasti etukäteen ja niistä on pidettävä kiinni. Olisi
varmaan hyvä myös purkaa omia tunteita, tilanne voi olla hyvinkin erilainen tavanomaiseen
opettajahuoneessa jutusteluun verrattuna. Alusta täytyisi saada paljon positiivisia kokemuk-
sia, jotta jaksaa jatkaa. Ja vaikka kokemuksia ei heti saisikaan, on jaksettava jatkaa vähän
matkaa.

Tiimityön alku sisältää monia asioita, jotka täytyy sovittaa yhteen, jotta tiimityö toi-
misi. Muutos voi olla niin suuri, että moni yhteistoiminnan kannalta tärkeä asia jää selvit-
tämättä, jolloin yhteisymmärrys jää ohueksi eikä kestä tiimityön mahdollisesti aiheutta-
mia muutos- ja ongelmatilanteita. Jäljelle jää hämmennys siitä, mitä tapahtui niille innos-
tuneille odotuksille, joita yhteistyöstä oli. Tunne siitä, että tämäntyyppinen yhteis-
työsuhde ei toimi, saattaa vieraannuttaa kollegat toisistaan, jolloin työtoverista voi tulla
yhteistä tulosta ponnistava vieras ihminen. Opettajien yleinen pyrkimys varmistaa saman-
kaltaisuuksien ja kokemusten kautta onnistumisen edellytykset jo alkuvaiheessa antaa
ainakin jonkinlaiset takeet tiimin toiminnasta ja tulevaisuudesta. Kun yhteiset edellytyk-
set tiimityölle puuttuvat jo alussa, ei niitä ole helppo luoda myöhemminkään.

Tiimityössä tulisi hyväksyä myös se tosiasia, että toiminta tuo mukanaan myös haas-
teita, jotka saattavat tyrehdyttää tiimityötä kohtaan koetun alkuinnostuksen. Haastatelta-
van kertomus tiimityön alusta kuvaa, kuinka erilaisia tai hahmottumattomia tiimityötä
kohtaan asetetut odotukset voivat olla. Vaikka kuvauksen kohteena ollutta tiimiä käynnis-
tettiin kahteen eri otteeseen tutkijan avustuksella, eivät tiimityön idea ja yhteinen tavoite
selkiytyneet. Tiimityön alkuhämmennys (emme tienneet mitä ja miten, hapuilimme) nos-
taa esille vallitsevan opettajakulttuurin piirteet (tilanne oli outo, tilanne voi olla hyvinkin
erilainen kuin tavanomaisessa opettajanhuoneessa), joista syntynyttä tulkintaa vahvista-
vat opettajien työtilanteessa tapahtuneet muutokset (sairastelu, ylimääräiset ongelmat).
Negatiiviset ilmiöt vetävät toisiaan puoleensa ja kasautuvat yllättävän nopeasti, ennen
kuin niitä päästään purkamaan ja selvittämään. Yhteistyöstä ei jää jäljelle muuta kuin
tunne yhteistä tuotosta ponnistavista vieraista ihmisistä. Usein opettaja joutuu vielä yksin
pohtimaan epäonnistunutta tiimityötä ja vastaamaan sen seurauksista.

Alun onnistumiset ovat jatkon kannalta keskeisiä (alussa pitäisi saada paljon positiivi-
sia kokemuksia). Tiimityön alku saattaa yllä kuvatun mukaisesti olla arvaamaton, ja ei voi
välttämättä tietää, mitä kaikkea tiimityössä nousee esiin. Ehkä sen vuoksi monet tiimit
syntyivät juuri vanhojen yhteistyösuhteiden pohjalle, koska niiden toimivuuteen luotet-
tiin. Tiimityön merkitys ja mahdollisuudet ovat vähissä, jos sisällöstä puuttuu inhimilli-
nen kiinnostus ja yritys. Pelkkä toiminta ei kanna kovin pitkälle, vaan opettajien pitää
voida olla myös tunnetasolla läsnä (purkaa myös omia tunteitaan). Muuten yhteistyö voi
muodostua kankeaksi ja hankalaksi virkamiestyöksi.
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7.1.2 Suhteiden avautumisen dynamiikka

Opettajan suhdeverkostossa tapahtuvat muutokset liittyvät tiimityössä kokemuksiin uusi-
en merkityssuhteiden avautumisesta kollegoihin. Olennainen ero suhteiden sulkeutumi-
seen on negatiivisiin perusteluihin viittaavan vastakkainasettelun puuttuminen suhteissa
tapahtuvien muutosten kuvaamisessa.

7.1.2.1 Kollegiaalisten oletusten ja luulojen selkiytyminen

Opettajien välisten suhteiden kehittymistä voivat vaikeuttaa opettajien väliset oletukset ja
luulot, joiden muutos tiimityössä avaa uusia tulkinnanmahdollisuuksia kollegiaalisten
suhteiden muuttumiselle.

Näyte 4 (C4):
K: Mitä koet oppineesi tiimityössä?

H: Minä ainakin olen huomannut kuinka paljon sitä luulee asioita. Hyvin helposti esimer-
kiksi opettajanhuoneessa puhutaan jokseenkin yksioikoisesti oppilaista tai vanhemmista,
jolloin sitä itsekin alkaa suhtautua asioihin kaavamaisemmin. Tämä tiimityö on avannut
mahdollisuuksia oman toiminnan, työtapojen ja oman työn pohtimiseen. Sain työhöni suun-
nitelmallisuutta ja positiivinen palaute vahvisti itsetuntoani. Arvostan konkreettista palau-
tetta kollegoiltani ja pystyin myös sanomaan mitä ajattelin ja pystyin antamaan ja saamaan
sekä negatiivista ja positiivista palautetta. Opin tuntemaan itseäni. Olen huomannut, että
vaikka Markun (AW) kanssa ollaan erilaisia, niin meillä on myös samanlaisia piirteitä.

Onnistunut tiimityö voi parhaimmillaan avata opettajien yksityisyyden verhoa, jolloin
sekä omasta opettajuudestaan että kollegoistaan voi löytää uusia puolia. Opettajuudesta
puhuminen on usein puhumista mielikuvista ja luuloista, jotka ilman konkreettisia ja
ennen muuta yhteisiä kokemuksia jäävät helposti myyttisiksi. Opettajat rakentavat tällä
tavalla kulttuuria, joka saattaa kaventaa käsityksiä esimerkiksi oppilaista ja vanhem-
mista. Opettajainhuoneessa oppilaista tulee helposti puhumisen, ei toiminnan kohde.
Ylläpidetään tiettyä kuvaa oppilaista, mutta ei olla valmiita yhdessä kehittämään oppilai-
siin suhtautumiseen sisältyviä haasteita. Tiimityössä näille kaavamaisille käsityksille voi
tarjoutua muita tulkinnanmahdollisuuksia, joita yllä oleva haastattelu kuvaa. Etenkin tii-
mityön tarjoama käytännön kehittämistoiminta luo opettajille uusia tulkinnanmahdolli-
suuksia.

Itsetuntemuksen lisääntyminen on asia, jota tiimityö voi parhaimmillaan myös tarjota.
Opettaja voi saada kollegoiltaan arvostusta ja luottaa saamaansa palautteeseen (sekä
negatiiviseen ja positiiviseen). Seurauksena voi olla ennakkoasenteissa tapahtuva myön-
teinen muutos, jossa opettaja saa mahdollisuuden nähdä itsestään ja kollegoista uusia
puolia. Koettu muutos on yhteydessä kollegiaalisissa suhteissa ja merkityksissä tapahtu-
viin muutoksiin. Haastateltava liittää oman sisäisen muutoksensa osaksi kollegoiden tar-
joamia mahdollisuuksia (yhteisten piirteiden löytäminen, palaute). On tärkeää nähdä
omassa itsessä tapahtuvien muutosten olevan osa kollegiaalisissa suhteissa tapahtuvaa
muutosta. Se, että opettaja rajaa omiin tarpeisiinsa ja käsityksiinsä liittyvät muutokset tii-
mityön ulkopuolelle, ei paranna yhteistyön kehittymisedellytyksiä.
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Ilman konkreettisia ja yhteisiä kokemuksia on vaikea muuttaa oletuksia ja luuloja. Toi-
nen tärkeä edellytys on nähdä käsitteiden muutos oman ammatillisen kehittymisen ja toi-
saalta kollegiaalisten suhteiden muuttumisen kysymyksenä. Yhteistyön merkitys on vah-
vasti yhteydessä siihen, missä määrin muutos kyetään näkemään kollegiaalisten suhteiden
tasolla. Luonnehdinnat itsetunnon ja pohtimisen merkityksistä ovat tärkeitä muutoksia
kohti yhteisöllisempää työkulttuuria. Kun nämä muutokset kyetään kytkemään vielä opet-
tajainhuonekulttuurin pohtimiseen, voi tiimityöllä parhaimmillaan olla monentasoisia
positiivisia vaikutuksia opettajien välisiin yhteistyösuhteisiin.

7.1.2.2 Suhteiden joustavuus

Koska opettajan työn luonne on moninainen ja alati muuttuva, on tiimityön kehittymisel-
le merkitystä sillä, missä määrin opettajilla on tilaa ilmentää työnsä monimuotoisuutta tii-
mityössä.

Näyte 5 (C4):
K: Miten koit oman roolisi tiimityössä?
H: Ajoittain vetäydyn ja olin passiivisempi. Joissakin tilanteissa tuntui, että sitä on mie-
luummin saavana kuin aktiivisena osapuolena. Joskus sitä on niin väsynyt, ettei ajatus
oikein tahdo kulkea. Se on paljon helpompaa kun ryhmässä on enemmän jäseniä ja on tuttu
porukka. Muutenkin minulla on sellainen tuntu, että meidän porukassa oli hyvä henki ja
huumori, jonka avulla päästiin yli monista hankalistakin tilanteista.

K: Millaista teidän huumorinne oikein oli?

H: Ajoittain hyvin mustaa � surkeata tilannetta ei alettu itkeskelemään, vaan asia käännet-
tiin positiiviseksi huumorin avulla. Välillä tuntuu siltä, että tämä opetustyö on liiankin ras-
kasta ja vakavaa, jolloin kaikki asiat näyttävät helposti ongelmilta, joihin haetaan syyllisiä.
Ei se huumori tai hyvä ilmapiiri tietenkään kaikkia ongelmia ratkaise, vaan kyllä se ehkä
ennemminkin vapauttaa ajattelemaan toisella tavalla, jolloin pattitilanteetkin voivat ratketa.

Koska koulun arki on kiireinen ja usein ristiriitainen, on tärkeää, että yhteistyösuhteet
ovat riittävän joustavia ja että ne mahdollistavat tietyissä rajoissa tapahtuvat poikkeamat
tiimin sisällä (vetäytyminen, passiivisuus ja väsymys). Monet epäonnistuneet yhteis-
työsuhteet ovat kollegiaalisten odotusten suhteen liian joustamattomia. Tiimityön kehittä-
minen ei opettajille ollut aina helppoa, joten ongelmia ilmeni aika ajoin. Kun tiimityö ei
aina suju ja toisaalta kun kokee olevansa väsynyt, voi syntynyt tilanne olla hyvinkin
herkkä virheellisille tulkinnoille, joilla pyritään syiden sijaan hakemaan syyllisiä. Erityi-
sesti tämä pitää paikkansa palautetilanteissa. Omasta työstä puhuminen silloin, kun kolle-
gat näyttävät väsyneiltä ja passiivisilta, voi johtaa vuorovaikutuksen tyrehtymiseen.
Tämän välttämiseksi ryhmällä täytyy olla käytettävissään keinoja, joiden kautta tilanteita
voidaan laukaista.

Positiivinen liikkumatila tiimissä vapauttaa energiaa itse yhteistoimintaan, ja samalla
opettajien on helpompi hyväksyä tiimityön kehittymisessä tapahtuvat muutokset. Tällöin
voi hyväksyä myös sen, ettei aina jaksa tai ettei jonain hetkenä ole kovin paljon annetta-
vaa tiimityöhön. Tunne siitä, että voi olla oma itsensä, on yhteistyöhön sitoutumisen kan-
nalta tärkeää. Tiimin opettajat yhdessä luovat tämän kollegiaalisten odotusten kentän,
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jossa tulkinnat itsestä ja toisaalta yhteistoiminnan merkityksestä syntyvät. Tiimityön pyr-
kimykset ongelmanratkaisuprosesseihin ja yhdessä tapahtuvaan pohtimiseen olivat opet-
tajille osin outoja ja uusia, joten oppimisprosessissa herkistytään onnistumisten ohella
myös epäonnistumista ilmaiseville signaaleille. Erityisesti tilanteessa, jossa saadaan
palautetta omasta työstä, kollegoiden väsymys ja passiivisuus voidaan tulkita helposti
negatiivisella tavalla.

Yhteisen huumorin ja hyvän ilmapiirin vallitessa ongelmatkin voidaan nähdä toisin.
Tiimityön ja kiireen tuomat haasteet eivät ole tällöin tiimityön tulos tai seuraus, vaan piste
jatkumolla. Huumori voi olla kuin turvaverkko, jonka suojiin voidaan pudota ratkaise-
maan ongelmallisia tilanteita. Näistä tilanteista selviäminen puolestaan lujittaa opettajien
välisiä suhteita. Opettajan näkökulmasta hyvässä yhteistyösuhteessa on positiivista liik-
kumatilaa, joka ei nakerra ryhmän sisäistä yhteisvastuun ja luottamuksen tunnetta.
Hyvässä tiimissä voidaan elää arjen ylä- ja alamäet ilman, että työskentelyn väliaikaiset
muutokset tulkitaan epäluottamukseksi tiimitoimintaa ja ryhmän jäseniä kohtaan. Jousta-
vuus on tämän vuoksi myös luottamusta siihen, että tilanteessa kuin tilanteessa päästään
kaikesta huolimatta eteenpäin. Tiimityö saa realistisia ja inhimillisiä piirteitä: yhteistyö ei
ole vain ongelmia tai kaiken sujumista, vaan siihen sisältyy kaikkea. Siihen kohdistuvien
odotusten ja vallitsevan todellisuuden yhteen sovittaminen on tiimityön onnistumisen
perusedellytys, jonka saavuttamisella voidaan ehkäistä liian optimistisia illuusioita tai
pessimistisiä näkemyksiä tiimityön mahdollisuuksista.

7.1.2.3 Ammatillisen identiteetin muutos

Tiimityö voi näyttäytyä myös kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä lujittavana ja rikastutta-
vana tekijänä.

Näyte 6 (B3):
K: Miten olet kokenut tiimityön?

H: Olin jo pitkään miettinyt jotain uutta työhöni, joten tämä mahdollisuus osallistua tähän
tiimityöhön tuli kuin tilauksesta. Minun kohdallani ainakin yhteisvastuu auttoi sietämään
epävarmuutta ja epäonnistumisia. Sitä muka kuvittelee, että hommat menee pieleen, jos yrit-
tää jotakin erilaista. Meillä opettajalla on tämä oikeassa olemisen ja erehtymättömyyden
pakko, vaikka monet sanookin ettei se enää niin ole. Minusta tuntui sain uusia näkökulmia
ja ideoita omaan työhöni. Luottamus muihin kehittyi tasavertaiseksi. Minulla on kai täm-
möinen sisäänajovaihe menossa. Ennen koin olevani monella tapaa ulkopuolinen. Sitä ei
ole helppo mennä uutena ihmisenä vanhoihin kuvioihin mukaan ja sitä on niin helppo hau-
tautua omaan luokkaansa.

Tiimityö edellyttää opettajilta aktiivisuutta löytää ja toisaalta luoda edellytyksiä tii-
missä oppimiselle. Kielikuva sisäänajovaiheesta kuvaa hyvin sitä, että tiimityön katso-
taan edellyttävän omien ja toisten tavoitteiden yhteensovittamista (yhteisvastuu). Jos omat
tavoitteet ovat valmiita tai jäykkiä (erehtymättömyys, oikeassa oleminen), ovat yhteistyön
kehittymisedellytykset heikot. Joustavuus opettajien välillä tarjoaa mahdollisuuden tutkia
ja muodostaa uusia yhteistyösuhteita. Työyhteisössä vallitsevat yhteistyömahdollisuudet
ovatkin uusille opettajille tärkeä tilaisuus sosiaalistua perinteisistä arvoista poikkeaviin
käsityksiin opettajuudesta.
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Ennakkoluulottomuus on tämän opettajan kohdalla palkittu luottamuksen kehittymi-
sellä ja sillä, että opettaja on saanut uusia ideoita. Näiden kautta tunne ulkopuolisuudesta
on muuttunut ryhmän jäsenyyden syvenemiseksi. Opettajan kuvaamat vanhat kuviot eivät
useinkaan muutu ilman uusia ratkaisuja ja niihin liittyvien riskien hyväksymistä. Koke-
mus sisäänajovaiheesta ja ulkopuolisuudesta sekä yhteisen tavoitteen tärkeänä pitäminen
kuvastavat sitä, että tiimityössä tulisi pystyä rakentamaan yhteistyösuhteita kuvaavia
kehittämis- ja kasvutavoitteita. Sisältöjen rakentamisen ohella suhteiden rakentaminen on
myös tärkeää. Oma luokka on turvallinen paikka, josta käsin yhteisöön syntyvä suhde voi
kuitenkin tuntua ulkopuolisuudelta. Kollegiaalisten suhteiden kehittäminen ja tähän liitty-
vien ratkaisujen tekeminen ovat opettajan identiteetin ja myös yhteistyön kehittymisen
kannalta tärkeitä. Tapa, jolla opettajat rohkaisevat tai tukevat yhteisöllisten suhteiden
rakentumista, onkin merkittävä yhteistyötä ja sen kehittymistä ohjaava tekijä.

Tiimityön kannalta on tärkeää se, kuinka avoimia ja muuntuvia opettajien väliset suh-
teet ovat. Erilaiset myytit (erehtymätön, oikeassa oleminen) ja toisaalta kokemuksen vah-
vistamat yhteistyösuhteet sisältävät aina vaaran rajata ihmisiä yhteistyön ulkopuolelle.
Ulkopuolisena oleminen pitää yllä käsitystä opettajan erehtymättömyydestä ja oikeassa
olemisesta, jotka tehokkaasti estävät oppimiselle ja kehittymiselle tyypillisten inhimillis-
ten piirteiden ilmenemistä. Valmius nähdä ja hyväksyä opettajien erilaiset ja toisaalta alati
muuttuvat tarpeet on sekä hyvän yhteistyökulttuurin että opettajien yhteistyömahdolli-
suuksien kehittymisen avainasioita.

Kollegat ovat tärkeitä uusien ideoiden ja mahdollisuuksien tarjoajina, ja tämä voi näyt-
täytyä eri tavoin eri opettajille.

Näyte 7 (A2):
K: Mitä tiimityö on sinulle merkinnyt?

H: Kasvoin kuuntelijana ja osasin mielestäni ainakin hetkeksi luopua siitä opettajan perus-
synnistä, että aina pitäisi olla äänessä. Vapaaehtoisuus on vapauttavaa ja pakko tekee rutii-
ninomaisesti.

K: Mitä käytännön hyötyä tiimityöstä sinulle oli?

H: Työskentelymme oli paljon suunnitelmallisempaa kuin se ehkä muuten olisi ollut. Ainakin
minä koin, että ei sitä tule muuten ajatelleeksi miten sitä opetuksesta puhutaan tai mitä
kaikkea luokassa tapahtuu, jos siitä ei ole sovittu mitä tehdään. Puhuttiin jokseenkin
samoista asioista.

K: Osaatko kuvata henkilökohtaisella tasolla tiimityön mukanaan tuomia muutoksia?

H: Tämä tiimityö rohkaisi puhumaan tai antoi yhteisesti hyväksyttävän syyn puhua toisten-
kin tekemisistä. Vaikka ei me aina niin syvällisiä puhuttu, mutta ajattelisin niin, että hyvä
alku. Opettajan huoneessa on vielä vähemmän aikaa ja tilaisuuksia ja harvoin me ainakaan
omista ongelmistamme puhutaan.

Tutkimukseni tiimityömallin eräs keskeinen etu on sen mahdollisuuksissa jäsentää
yhteistyötä kiinnittämällä huomiota työskentelyn vaiheittaisuuteen ja erityisesti vuorovai-
kutustaitojen kehittymiseen (ei aina äänessä, suunnitelmallisuus, tilaisuus puhua). Opet-
tajille eri roolien löytyminen ja niistä saadut kokemukset avaavat parhaimmillaan uusia
näkökulmia omaan opettajuuteen. Vaikka monet ongelmat opettajien tiimityössä näyttävät
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liittyvän opettajan työn kokonaisvaltaisuuden ja toisaalta tiimityön vaiheittaisuuden väli-
seen ristiriitaan, voi tiimityön poikkeavuuden nähdä myös myönteisenä voimavarana,
jonka myötä omaa toimintaansa ja työtään voi miettiä uudella tavalla.

Huolimatta aikaisemmin todetuista vuorovaikutusongelmista suhtautuvat opettajat kui-
tenkin myönteisesti siihen, että opettajuutta ja omaa työtä pyritään lähestymään eri
perspektiiveistä, kuuntelijana, palautteen antajana, omasta ja kollegan luokasta käsin.
Yhteistyön näkökulmasta eri roolien merkitys opettajalle on yhteydessä siihen, rakentu-
vatko ne pelkojen vai mahdollisuuksien kautta. Pyrkimys saada uusia kokemuksia voi
sisältää monenlaisia motiiveja, jotka tuodaan tahtomatta osaksi opettajien välisiä suh-
teita. Erilaiset pelot ruokkivat epävarmuutta, kun taas kiirehtiminen houkuttelee helppoi-
hin ja nopeisiin ratkaisuihin. Näytteessä 41 suhde tiimityöhön on voittopuolisen positiivi-
nen ja monella tasolla ilmenevät muutokset johtavat myönteisiin tulkintoihin omasta
opettajuudesta. Opettajan kehittymistä kuvataan huomaamisena, kasvamisena, rohkaistu-
misena ja hyvänä alkuna, jotka kaikki luovat luonnollisen ja rehellisen kuvan tiimityön
tapahtumista. Esiin tulleita puutteita ei pyritä selittelemään eikä toisaalta ajoittaista pin-
nallisuutta häivyttämään.

Tiimityökokemusten kannalta on tärkeää, miten monella tasolla opettajat pystyvät
näkemään yhteistyön tulokset ja merkitykset. Jos näkemys tiimityöstä on kapea tai siinä
pyritään rajaamaan oma ammatillinen kasvu tiimityön ulkopuolelle, jää moni mahdolli-
suus käyttämättä. Toisaalta laaja-alainen kehittymisnäkemys edellyttää muutosten hyväk-
symistä, jotta kehittymiselle voi tiimissä syntyä edellytyksiä. Opettajien välisten suhtei-
den merkitys on täten kahdensuuntainen, ja heidän sananmukaisesti täytyy puhua jokseen-
kin samoista asioista.

7.1.3 Kumppanuuden tiimityötä rakentava kokonaisuus

Kumppanuuden rakentumista voidaan kuvata seuraavan kuvion mukaisesti:

Kuvio 7. Kumppanuuden dynaaminen kokonaisuus.

EPÄVARMUUDEN KOROSTUMINEN
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Tiimityön suhteita ohjaa joko pyrkimys suojella suhteiden muuttumista tai pyrkimys
avata uusia merkityksiä opettajien välisissä suhteissa. Sulkeutumista luonnehtii pyrkimys
muutoksessa ilmenevän epävarmuuden tai epämääräisyyden korostamiseen. Lisäksi
ongelmien kasautuminen ilmentää yhteistyön monimutkaisuutta, jossa negatiivisten koke-
musten merkitys saattaa vahvistua muiden samansisältöisten piirteiden vaikutuksesta.
Avautumisessa korostuvat opettajien välisissä suhteissa tapahtuvat laadulliset muutokset,
jotka voivat johtaa jopa ammatillisen identiteetin uudelleen muotoutumiseen. Tyypillistä
avautumiselle ovat sellaiset pienet, mutta merkittävät muutokset opettajien välisissä suh-
teissa, joiden toteutumista ei kuitenkaan perustella vastakkainasettelulla. Avautumisessa
korostuu erityisesti oppilaiden merkittävä rooli opettajien suhteita jäsentävänä tekijänä.

7.2 Käytännöllisyyden repertuaari

Käytännöllisyysrepertuaari kuvaa opettajien pyrkimystä löytää tasapaino vallitsevien käy-
täntöjen ja tiimityön edellyttämien muutosten välillä. Opettajien tiimityöhön liittyvät odo-
tukset kohdistuivat erityisesti luokan tasolla tapahtuvaan toimintaan ja siinä ilmeneviin
käytäntöihin. Samalla kuitenkin astutaan opetustyössä autonomian ja yhteistyön muuttu-
misen kannalta herkälle ja opettajan kannalta tärkeälle alueelle. Käytännöllisyysrepertu-
aarin avulla kuvataan opettajien näkemyksiä opetustyössä ja oppilaiden oppimisessa
tapahtuneista muutoksista. Tasapainoa vallitsevien käsitysten ja tiimityön välillä haettiin
joko korostamalla työn käytännöllisiä piirteitä tai hakemalla niille aktiivisesti uusia mer-
kityksiä.

7.2.1 Käytäntöjen uusintamisen dynamiikka

7.2.1.1 Tiimityökäytäntöjen vieroksuminen

Tiimityö nosti esiin kaksi tapaa, joilla yhteistyön käytännöllisiä arvoja korostettiin. Tiimi-
työstä valikoidaan ne piirteet, jotka tukevat käytäntöön tähtäävien tavoitteiden ja odotus-
ten toteutumista. Valikoiminen perustellaan viittaamalla tiimityön opettajille vieraisiin
toimintatapoihin.

Näyte 8 (A1):
K: Mitkä seikat mielestäsi vaikuttivat tiimityön onnistumiseen?

H: Aiheen tai asian tulee liittyä työhön, se ei saa olla ulkokohtainen. Uudet asiatiedot ja
näkökulmat, erilaisuuden hyödyntäminen ovat mielestäni keskeisiä elementtejä. Tiimityö
helpottaa töiden jakamista, lisää suunnitelmallisuutta ja yhteistä ideointia. Lisäksi itselleni
on ollut tärkeää vanhojen rutiinien murtuminen ja omasta työstä irrottautuminen. Tiimityötä
pitäisi edistää markkinoimalla sitä tehokkaammin siten, että sillä on myös opetuksellista
hyötyä ja että se helpottaa opetustyötä.

K: Mistä luulet, että tätä mainitsemaasi hyötyä on vaikea nähdä?
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H: Ainakin me keskustelimme siitä kuinka erilainen kuva meillä aluksi oli tästä tiimityöstä.
Mieleen jäivät aluksi erityisesti palautetilaisuudet ja erilaiset tehtävänkuvat. Mietinkin
alussa että uskaltaakohan tähän edes ryhtyä, mutta myöhemmin kun pääsimme tositoimiin
niin, huomasimme, että tässähän tehdään paljon yhteistyötä myös luokissa. Tutkimukselli-
set seikat mielestäni hankaloittivat toteutusta, koska asioiden kirjaaminen tai erillisten arvi-
ointitilaisuuksien pitäminen oli meille outoa. Arviointitilaisuuksissa tunnelma oli joskus
aika pysähtynyt ja ehkä hieman vaivautunut.

Tiimityöhön lähtemistä sävytti uusien virikkeiden saamisen ohella myös se, että tiimi-
työ toi muutoksia, jotka synnyttivät epävarmuutta. Erilaiset pelot ovat tiimityölle hanka-
lia, koska ne aktivoivat helposti olemassa olevat kulttuuriset käsitykset yhteistyöstä. Kun
tiimityön palautteenantoon ja tehtävärooleihin liittyvät epäilykset osoittautuvat ryhmää
yhdistäväksi tekijäksi, voi tiimityö vastoin tahtoaan olla vahvistamassa perinteisiä käsi-
tyksiä yhteistyön luonteesta. Tiimityö voi paradoksaalisesti toimia vallitsevien kulttuuris-
ten käsitysten ja kokemusten vahvistajana, vaikka sen tavoitteet ovat toisensuuntaiset.

Opettajien kannalta muutos voi saada eri merkityksiä. Koska tiimityöhön usein liite-
tään muutoksen halu, on tärkeää, että uudistumista myös tapahtuu (rutiinien murtuminen).
Rutiinien murtumista voi kuitenkin tapahtua monella tasolla. Näytteessä 8 haastateltu
opettaja arvosti tiimityön konkreettisia tuloksia (töiden jakaminen, suunnittelu ja ide-
ointi), joiden saavuttaminen ei ollut hänelle selviö tiimityöhön ryhdyttäessä. Hänelle
näyttää vasta tiimityön aikana selkiytyneen, miten tiimityötä olisi pitänyt koulussa mark-
kinoida (opetuksellista hyötyä, helpottaa opetusta). Tässä mielessä tiimityöhön ryhtymi-
seen voi muutoshalun oheen kytkeytyä myös riskinottoa ja epäilyä, jotka vaikuttavat sii-
hen, mitä asioita tiimityöstä etsitään ja mitä siinä koetetaan välttää.

Opettajalle oli korostetusti jäänyt mieleen normaalista opetustyöstä poikkeavat piirteet
tiimityössä. Opetustapahtuman ulkopuolisia ja opetustapahtumaa tukevia toimia (palaute,
kirjaamismenetelmät) ei ollut helppoa nähdä osana tiimityötä. Vaikka opettaja puhuu
rutiinien murtumisesta, liittyvät rutiinit puheessa eritoten konkreettisiin opetuksellisiin
asioihin eivätkä niinkään työn perusarvojen muuttumiseen. Tutkijan ehdottamat kirjaa-
mismenettelyt nähdään toimivalle opetuskäytännölle vieraina, ja tämän myötä rakenne-
taan raja-aitaa sille, mikä on opettajille luonteenomaista yhteistyötä ja mikä taas ei.
Vaikka erilaisten kirjaamismenettelyjen tavoitteena oli tiimityön helpottaminen, niiden
arvo koettiin kuitenkin toisin. Tarkka tavoitteiden laatiminen ja niistä puhuminen oli opet-
tajille vierasta, mikä rajoitti tiimin keskusteluja ja vuorovaikutusta (pysähtynyt, vaivautu-
nut).

Haastateltava kuvaa, kuinka tiimityön korostamat palautteen jakaminen ja tehtävänku-
vien määritteleminen vaikeuttivat tositoimiin pääsemistä ja toisaalta opetuksellisen hyö-
dyn näkemistä. Haastateltavan asenne tutkijaa kohtaan on opettava, ja näin koetetaan
monella tasolla viestiä käytännöllisyyden merkityksestä tiimityölle. Opettajille yhdessä
suunnittelu näyttää olevan käytännönläheisyydessään tutumpaa ja antoisampaa kuin arvi-
ointi ja opetuksen seuraaminen. Opettajat voivatkin tämän vuoksi poimia omaan tiimityö-
hönsä mieluummin tuttuja elementtejä ja toisaalta välttää outoja ja vieraalta tuntuvia toi-
mintatapoja. Käytännöllisyys ja toimivuus ovat opettajille tärkeitä ja kokemuksen kautta
tuttuja yhteistyön arvoja, jotka voivat nousta arvottamaan myös tiimityön tuomia muutok-
sia, kuten näytteessä 8 haastatellun opettajan kohdalla oli käynyt. Tiimityötä ei omaksuta
näin ollen kokonaisuutena, vaan sen eri mahdollisuuksia arvioidaan hyväksi koetun käy-
tännön kautta.
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Opetuksellisen hyödyn näkeminen voittopuolisesti luokassa tapahtuvaan opetukseen ja
oppimiseen liittyvänä korostaa yhteistoiminnallisen muutoksen lähtevän liikkeelle nimen-
omaan luokan sisältä. Ongelmaksi muodostuu vastakkainasettelu, jossa pyritään rajaa-
maan tiimin toimintaa kuvaavat käsitykset kahdeksi ääripääksi. Tällöin yhteistyölle
myönteiset kokemukset eivät rakennu pelkästään käytännöllisyyden arvostamisesta, vaan
myös pyrkimyksestä vieroksua tutkimuksellisia piirteitä tiimityössä. Kuvaannollisesti
käytännöllisyydestä nähdään yhteys koulun perustoimintaan, kun taas tutkimukselliset
seikat luovat mielikuvan koulun ulkopuolisesta toiminnasta. Vastakkainasettelu vaikeut-
taa yhteistyön sisällöllistä kehittämistä, koska käytännöllisyyden ja tutkimuksellisten toi-
mintatapojen välinen raja halutaan tehdä selkeäksi.

Tiimityöstä poisjäämistä voitiin perustella olemassa oleviin yhteistyösuhteisiin ja käy-
täntöihin vedoten. Tällöin korostuvat perustelut toimivista käytännöistä, jolloin tiimityö-
hön ryhtyminen ei näytä mielekkäältä.

7.2.1.2 Ongelmattomuus

Näyte 9 (A):
K: Miksi et lähtenyt mukaan tiimityöhön?

UH: Muistan kun kävit esittelemässä tätä tiimityömallia, niin pohdin jo silloin, että sopisiko
tämä minulle. Minulla on kuitenkin aika vähän aikaa käytettävissä, koska on niin paljon
muutakin kiireitä. Minulla oli silloin luokassani menossa se aikaisemmin jo mainitsemani
iso maantiedon projekti, joka vaati paljon aikaa ja energiaa. Ja onhan minulla myös nuo
rinnakkaisluokan opettajat, joiden kanssa on tehty aika paljon yhteistyötä. Se on niin paljon
helpompaa, kun on totuttu olemaan yhdessä ja nuo teemat ovat niin samanlaisia. Aika
vähän on tullut seurattua heidän tekemisiään, vaikka olen silloin tällöin törmännyt heihin,
kun he ovat suunnitelleet jotakin, mutta en sen kummemmin.

Hyvin täsmälliset ja konkreettiset perustelut (maantiedon projekti, rinnakkaisluokan
opettajat) sille, ettei ole lähtenyt mukaan tiimityöhön, jättävät varsin vähän tilaa tiimi-
työssä tavoitelluille muutoksille. Haastateltava ottaa arvionsa lähtökohdaksi olemassa
olevan työtilanteensa, joka summautuu toteamukseen ajan niukkuudesta. Kun oma työ
näyttää kiireiseltä ja kun toisaalta vallitsevat yhteistyösuhteet ovat haastateltavan näkö-
kulmasta kunnossa, ei tiimityölle ole tarvetta. Tiimityötä ei näin ollen arvioida pelkästään
sen tarjoamista mahdollisuuksista käsin, vaan erityisesti oman työn näkökulmasta. Jon-
kinasteinen muutostarve ja siihen liittyvät odotukset ovat välttämättömiä edellytyksiä tii-
mityöhön ryhtymiselle.

Huolimatta siitä, että tiimityön hyödyllisyyttä ja tarvetta voidaan kouluissa perustella
monella seikalla, on opettajalla kuitenkin viime kädessä autonomisuuteensa vedoten
vapaus valita, eikä ainoastaan sitä, ryhtyykö hän tiimityöhön, vaan myös sen, millaiset
ovat hänen yhteistyötarpeensa. Jos oma työ ja suhteet kollegoihin vahvistavat, että kaikki
on hyvin, on syytä kysyä, mitä annettavaa tiimityöllä tällöin on.

Käytännöllisyys yhdistyy kokemuksen myötä vahvistuneisiin käsityksiin siitä, mikä
opettamisessa toimii ja mikä taas ei. Tiimityö haastaa ylittämään aikaisempien kokemus-
ten luomia käsityksiä opettajuudesta ja yhteistyöstä. Ensimmäisestä näytteestä käy kuiten-
kin ilmi, ettei halu muutoksiin vielä takaa yhteistyön muuttumista. Muutos kohti tiimityö-
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hön siirtymistä näyttäisi olevan sidoksissa kykyyn laajentaa aikaisempien kokemusten
määräämiä käsityksiä yhteistyöstä. Pyrkimys laajentaa ja syventää olemassa olevia
yhteistyökokemuksia joutuu koetukselle etenkin tiimityöhön ryhtymisessä, mutta myös
itse tiimityöprosessin kollegiaalisia eroja ja ristiriitoja ratkaistaessa.

7.2.1.3 Käytäntöjen korostaminen

Käytäntöjen merkitystä voidaan nähdä yhteistyön itseisarvona.
Näyte 10 (A2):

K: Mitkä seikat sinulle olivat merkityksellisiä tiimityössä?

H: Se täytyy todeta että hyvät ideat ja käytännön kokemukset ovat mulle henkilökohtaisesti
tärkeitä. Tiimityö voi parhaimmillaan olla sitä että mietitään miten jonkin asian voi tehdä ja
miten sitä voisi kehittää eteenpäin. Niin ku nuo liikunnantunnit on hyvä esimerkki siitä kun
mulla meinaa olla ideat joskus aika vähissä, niin on hyvä kun siinä on monta päätä pohti-
massa samaa kysymystä.

K: Miten yhteiset arviointitilaisuudet auttoivat yhteistyötänne?

H: Ei samalla tavalla tai minä en saanut niistä paljoakaan irti, Olen kai enempi käytännön
ihminen.

Hyvä opettajuus syntyy hyvästä käytännöstä. Tätä käsitystä vahvistetaan tekemällä
siitä henkilökohtainen arvo. Tiimityön merkityksen nähdään keskittyvän uusien ideoiden
saamiseen ja niiden kehittämiseen, ja tätä mielipidettä vielä vahvistetaan liikuntatuntia
kuvaavalla esimerkillä. Tiimityön näkökulmasta ongelma syntyy siitä, mistä ei puhuta ja
mitä ei kuvata henkilökohtaisesti tärkeäksi tiimityössä. Näytteen 9 vastakkainasettelun
sijaan näytteessä 10 painotetaan käytäntöjen ensisijaisuutta tekemällä käytäntöjen arvos-
tamisesta henkilökohtainen ja persoonallinen ominaisuus. Tämän perusteella on oikeutet-
tua olla kiinnostunut käytännöistä ja toisaalta on ymmärrettävää, että arviointi ei ollut
samalla tavalla merkittävää.

Opettajan perusteluista nousevat esiin se, että käytännöt ovat ongelmattomia yhteis-
työn kohteita, sekä toisaalta se, että korostuu niiden luonteenomaisuus opettajan työssä.
Käytännöt itsessään voivat sisältää monia ongelmia (liikunnantunnit), joiden ratkaisemi-
nen teknisellä ja praktisella tasolla on luontevaa opettajalle. Ongelmaksi ei sen sijaan
nouse tiimityön pyrkimys arviointiin ja havainnointitiedon pohtimiseen. Tämä tiimityön
osa-alue ohitetaan viittaamalla opettajan käytännölliseen luonteeseen. Käytännöistä
rakennetaan henkilökohtaista pääomaa, jonka omistajana valintoja ei tarvitse sen pidem-
mälle perustella, vaan on päädytty korostamaan jokaisen opettajan henkilökohtaista
vapautta valita työnsä keinot ja menettelytavat.
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7.2.2 Käytäntöjen uudistamisen dynamiikka

Uudistamisen dynamiikka tähtää uusien käytännöllisten merkitysten syntymiseen ja
korostamiseen. Tällöin vallitsevien käytäntöjen merkitystä ei rakenneta vastakkainasette-
lun vaan uusien merkitysten ja kokemusten kautta.

7.2.2.1 Luokkahuonekäytäntöjen aktiivinen hyödyntäminen

Näyte 11 (C4):
K: Mitä tiimityö sinulle antoi?
H1: Odotukseni täyttyivät ja opetukseni nousi aivan toiselle tasolle, kun tunnit toteutet-

tiin yhdessä ja sain siitä vielä palautetta. Itselleni ja oppilaille tiimityö oli mahta-
va kokemus ja ne kerrat, jolloin olimme kaikki opettajat läsnä yhtä aikaa oli vii-
kon kohokohta. Saimme tehtyä tosi hyvää materiaalia tuleviakin vuosia varten.
Historian projekti oli kaikkein tarkin, jossa me haluttiin kokeilla erilaisia työtapo-
ja ja sain myös tilaisuuden hyödyntää omia taiteellisia taipumuksiani.

Saman tiimin toinen jäsen puolestaan toteaa:
Näyte 12 (C4):
K: Mitä koit oppineesi tiimityössä?
H2: Opin yhteistyöstä ja sen tekemisestä lyhyessä ajassa todella paljon. Lisää suunnitel-

mallisuutta ja silmien avautumista uusille mahdollisuuksille, vaikka alussa vähän
jännitti, että kuinkahan tässä oikein tulee käymään. Aikaisemmin on tullut aika
vähän keskusteltua siitä mitä on tehty ja varmaan sen vuoksi kaikesta tulee niin
kuin semmoista tapahtumien virtaa. Harvoin tulee pysähdyttyä sen eteen mitä
äsken oikein tapahtui. Oppilaatkin saivat tuntumaa uusista työtavoista kun eihän
sitä itsellä ole mahdollisuuksia paneutua uusiin asioihin samalla tarmolla. Tule-
vaisuudessa tätä voisi laajentaa muihinkin yhteisiin hankkeisiin, joita voitaisiin
tarkastella eri puolilta.

Tiimityön onnistunut konkretisointi luokan tasolla oli opettajille antoisa kokemus. Tiimi-
työn kytkeytyminen osaksi luokkahuonetyön jatkumoa (uudet työtavat, materiaali, laa-
jentaa tulevaisuudessa) on tärkeä merkki siitä, että tiimityö on avannut uusia kehittymi-
sen mahdollisuuksia. Opettajien pyrkimys käytännöllisyyteen voi saada myös myönteisiä
seurauksia: ei ainoastaan tyydytä vahvistamaan uusien virikkeiden ja materiaalin merki-
tystä, vaan tiimityön positiiviset kokemukset liittyvät palautteeseen, pohtimiseen ja yhtei-
seen työskentelyyn luokassa.

Yhteisen kehittämiskohteen ja siihen kohdistuvien odotusten konkretisoitumisen vai-
kutukset kumuloituvat ja vahvistavat toinen toisiaan. Toisia opettajia kohtaan tunnettu
epävarmuus ja toisaalta tunne tiimitoiminnan vieraudesta vaihtuivat myönteisiksi koke-
muksiksi, mikä samalla vahvisti toisten opettajien merkitystä opettajan työn positiivisena
voimavarana. Näytteessä 12 kuvattu alun jännitys liittyy olemassa olevien käytäntöjen
muuttumiseen (aika vähän tullut keskusteltua, harvoin tulee pysähdyttyä). Epävarmuutta
ei tunneta pelkästään uusia toimintatapoja kohtaan, vaan oma ammatillinen muutos näh-
dään osana tätä epävarmuutta. Kun tiimityön tuomia muutoksia pystytään tarkastelemaan
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osana vallitsevan yhteistyökulttuurin muutosta ja tämä asia voidaan vielä jakaa tiimissä,
ei muutoksia tarvitse nähdä niin dramaattisina, vaan ne voidaan nähdä ennemminkin
kehittymisen näkökulmasta.

Kommentti opetuksen nousemisesta ihan uudelle tasolle viittaa vahvasti siihen, ettei
onnistumisessa ole kysymys yhteistyöstä itseisarvona, vaan siitä, mitä sen kautta voidaan
saavuttaa. Tiimin sisällä onnistuminen voidaan kokea hieman eri tavoin, mutta kokemuk-
set voivat siitä huolimatta olla samansuuntaisia ja -sisältöisiä. Näytteissä 11 ja 12 molem-
mat haastateltavat ovat kiinnostuneita vaihtoehtoisista näkökulmista ja molemmat näke-
vät oppilaat tärkeänä tiimityön elementtinä. Kun yhteiset lähtökohdat voidaan nähdä
omasta opetuksesta ja luokkahuoneperspektiivistä käsin, voivat onnistumisen kokemuk-
siin liittyvät vivahde-erot ja painotukset vahvistaa tiimin yhteistä tehtävää. Huolimatta
siitä, että ensimmäinen opettaja painottaa omien taipumusten ja materiaalin kehittämisen
merkitystä ja toinen opettaja kuvaa myönteisiä keskustelu- ja palautekokemuksiaan, liitty-
vät tärkeät kokemukset molemmilla opettajilla opettajien luokkahuonetyön positiivisiin
kokemuksiin.

7.2.2.2 Käytäntöjen jatkumo

Tiimityön yhteiset sisällöt voivat rakentua myös laajemmin, kuten seuraavasta lainauk-
sesta käy ilmi.

Näyte 13 (C4):
K: Millaisia ongelmia teillä oli?

H: Kyllä meillä oli niitäkin hetkiä, jolloin tuntui, että kaikki asiat sotii tätä tiimityötä vas-
taan. Koko touhusta luopuminen oli joskus todella lähellä. Kun sitä sitten istuttiin yhteisen
pöydän ääreen, tajusin, että monet tärkeät asiat kuten nämä meidän yhteiset jutut tahtovat
hautautua kiireen ja kaiken semmoisen hässäkän alle. Tämä yhdessä tekeminen on kuitenkin
sellainen asia, jota me olemme vuosikaudet halunneet ja monissa eri yhteyksissä puhuneet
sen tärkeydestä ja sen vuoksi olisi sääli jos tätä opettelun tuskaa ei osattaisi myös jakaa.
Tässähän kuitenkin on niin monta asiaa oppilaasta kouluyhteisöön, mutta sitä on niin vai-
kea luopua joistakin asioista saavuttaakseen jotain muuta.

K: Osaatko nimetä näitä mainitsemiasi monia asioita?

H: No oppilaat ainakin tykkäsivät siitä, että mukana oli muitakin opettajia ja että teimme
jotakin tavallisesta poikkeavaa. Niin ja kun näyttää siltä että tässä meidän ammatissa työ-
määrä vain koko ajan kasvaa ja vaatimukset lisääntyvät, niin meidän opettajien on pakko
muuttaa toimintatapojamme yhteistyön suuntaisiksi. Mutta jokaisen pitäisi kuitenkin
ymmärtää, ettei se voi tapahtua hetkessä. Jos me opettajat ei osata työskennellä yhdessä
niin kuinka me voimme olettaa, että lapset sitten oppisivat toimimaan yhdessä?

Tiimityöhön sitoutumisen kannalta on tärkeää se, miten monella tasolla tiimin jäsenet
ovat kiinnittyneet yhteistyöhönsä. Tiimityö voi osoittautua syylliseksi kaikkeen siihen
negatiiviseen, jota osallistujat kokevat (hässäkkä, luopuminen). Pattitilanteessa tehdyt
valinnat ovat tärkeitä: niillä joko hajotetaan tai rakennetaan yhteistyötä (istuttiin alas
yhteisen pöydän ääreen). Näissä valintatilanteissa punnitaan etenkin yhteisten tavoittei-
den merkitystä ja niiden toteutumisedellytyksiä. Ongelmilla on taipumus kaventaa yhteis-
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työtä koskevia näkemyksiä, jolloin kyky laajentaa keskustelua koskemaan tiimityön ylei-
sempiä tavoitteita vaikeutuu (vuosikaudet halunneet, monta asiaa oppilaasta kouluyhtei-
söön). Tiimityön onnistumisen edellytyksenä on kyky tarkastella yksittäisen tapahtuman
tai kysymyksen merkitystä tiimityön kokonaisuutta vasten. Tiimityö nähtiin sekä jatku-
mona (vuosikaudet halunneet) että yhteistyön kehittämismahdollisuutena (monta asiaa
oppilaasta � �), eikä opettajien tekemää tiimityötä siis nähty itsestään selvänä syyllisenä
koettuihin ongelmiin. Vaikka yhteisten kokemusten merkitys ja funktio on sama kuin
aikaisemmin, on lopputulos aivan toinen.

Yhteistyön edellytysten tunnistaminen voi toimia tiimissä tilaisuutena tutkia sekä
yhteisten tavoitteiden merkitystä että niiden mahdollisia muutoksia. Tällöin tiimin ongel-
matilanteet voivat parhaimmillaan toimia tiimin tavoitteiden tiedostamisen, täsmentämi-
sen ja kehittämisen välineinä. Opettajien tiimityön kannalta on tärkeää, nähdäänkö mah-
dolliset ongelmat luonnollisena osana yhteistyötä vai merkkinä koko tiimityön epäonnis-
tumisesta. Ristiriitaisuudet tulee voida hyväksyä ilman, että menetetään kosketus tiimin
kokonaisuuteen tai tiimin toimintaa määrittäviin realiteetteihin. Tämä edellyttää kykyä
rakentaa tiimityöstä jatkumo, joka tukee yhteistyön myönteistä kehittymistä. Juuttuminen
yksittäisiin asioihin tai ilmiöihin nousee yhteistyön esteeksi erityisesti silloin, kun ilme-
nee ristiriitoja tai ongelmia. Yhteistyötä tukevaa ja ongelmanratkaisua edistävää jatkumoa
on vaikea rakentaa, jos tiimi ei pysty tarkastelemaan yhteistyötään laajemmasta perspek-
tiivistä.

Yhteistyön sisällölliset seikat näyttävät liikkuvan monella tasolla oppilaita koskevista
seikoista moraalisiin päämääriin asti. Mitä useampia tasoja opettajat pystyvät näkemään
yhteistoimintaansa yhdistävinä tekijöinä, sitä paremmin he pystyvät näkemään yhteis-
työn arvon myös silloin, kun yhteistyön edellytykset tilapäisesti heikkenevät. Kun yhteis-
työhön on laajempi perspektiivi, tiimityön merkitystä ja mahdollisuuksia voidaan tarkas-
tella monesta eri näkökulmasta eikä yhteistyö ole niin herkästi haavoittuvaa yhdellä osa-
alueella tapahtuvien muutosten suhteen. Tiimin ongelmien ratkaisemisessa etenkin ryh-
män rajat ylittävillä tekijöillä on suuri merkitys (kouluyhteisö) samoin kuin tiimin merki-
tyksellä opettajien pitemmän aikavälin tarpeille (monet vuodet haluttu). Tiimityössä esiin-
tyvillä ristiriidoilla on taipumus kaventaa opettajien näkemyksiä yhteistyön edellytyk-
sistä.

7.2.2.3 Oppilaat uusien näkökulmien avaajina

Oppilaat ovat tiimityön kehittymisen kannalta yksi keskeisin uudistumista tukeva ja opet-
tajien yhteistyötä kehittävä tekijä. Oppilaat voivat parhaimmillaan avata uusia mahdolli-
suuksia tarkastella luokan oppimista ja opetusta ohjaavia käytäntöjä.

Näyte 14 (C4):
K: Mitä hyötyä tiimityöstä sinulle oli?

H1: Oppilaat tutustuivat uusiin työtapoihin ja ne oikein ootti sitä, milloin tulee taas toisia
opettajia luokkaan. Itse sain uusia virikkeitä oppilaiden yhteistoimintaan, joka on viime
aikoina ollu hieman nihkeätä. Se oli minusta kauhean mukava kun oli miesopettaja luo-
kassa. Minä oikein seurasin tuota meidän Janneakin, joka oli niin elementissään, kun ker-
rankin oli joku, jolla on tarpeeksi aikaa ja taitoa ohjata sitä tuossa atk:ssa kun ei sitä itse
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ehdi aina opastamaan eikä toisaalta ole taitoakaan. Usein on käyny niin että hän on joutu-
nut omin päin opiskelemaan tietokoneen käyttöä. Itse sain puolestaan keksittyä tähän tai-
teelliseen osaamiseen, joka minua kiinnostaa ja jota sai kokeilla toistenkin oppilaiden
kanssa.

Saman tiimin toinen opettaja puolestaan toteaa:
Näyte 15 (C4):

K: Mitä koit oppineesi tiimityössä?

H2: Oli mukavaa kun sain keskittyä tuohon atk:hon ja samalla saimme eriytettyä
opetusta siten, että pystyin kiinnostuneiden kanssa menemään pitemmälle, kun
normaalisti suuren joukon kanssa pystyy menemään. Meillä jokaisella on omat
vahvuutemme, joita pitäisi voida enemmänkin hyödyntää.

Opettajat hakevat uusia virikkeitä ja näkökulmia erityisesti oppilaiden oppimisen tuke-
miseen. Aikuisten tekemä yhteistyö voikin luontevasti johtaa myös oppilaiden yhteistyön
kehittämiseen. Samoin oppilaiden yhteistyökysymysten pohtiminen voi olla luonteva tapa
lähestyä opettajien yhteistyön tutkimista. Näiden kahden opettajan haastatteluista kuvas-
tuu, kuinka tärkeää on, että omaa opettajuutta kyetään peilaamaan luokan ja oppilaiden
kautta. Molemmat rakentavat tiimityöhön liittyvät käsityksensä oppilassuhteissa tapahtu-
neen myönteisen kehityksen kautta (virikkeitä oppilaiden yhteistoimintaan, seurasin tuota
meidän Jannea, eritytettyä opetusta). Perustelut johtavat myönteisiin muutoksiin omassa
opettajuudessa (taiteellinen osaaminen, kiinnostuneiden kanssa mennä pitemmälle).
Näyttää siltä, että tiimityössä edellä kuvatunlainen vuorovaikutussuhde opettamisen ja
oppimisen välillä on tiimityön merkityksen ja toteutumisen kannalta keskeinen.

Tiimitoiminnan myötä saadut kokemukset toisista aikuisista, uusista työtavoista tai
oppimiskokonaisuuksista olivat sekä oppilaille että opettajille myönteisiä. Oppilaiden eri-
laisia tarpeita voidaan yhteistyössä havaita ja huomioida paremmin eikä opettajan tar-
vitse kärsiä huonoa omaatuntoa siitä, ettei ehdi joka paikkaan ja ettei tietotaitokaan aina
riitä. Tiimityö voi antaa ennen muuta eväitä tarkastella oman työn ja oppilaiden oppimi-
sen välistä suhdetta. Yhteistyön mukanaan tuomat uudet toimintatavat tarjosivat opetta-
jille vaihtoehtoisia näkökulmia tarkastella luokan oppimiskulttuuria. Toisten opettajien
läsnäolo luokassa tarjosi joillekin oppilaille tilaisuuden kehittää omaa erityisosaamistaan
(Jannen atk-taidot) ja toisaalta tarjosi oppilaille mahdollisuuden nähdä opettajuudessa
uusia puolia (vaihtelu, mies). Luokkahuone- ja opettajakeskeisyys voivat vähäisten
aikuiskontaktien vuoksi kaventaa näkemyksiä opettajuudesta ja toisaalta myös oman luo-
kan piirteistä. Edelliset haastattelulainaukset osoittavat, että oman luokan ovien avaami-
nen voi olla myönteinen yllätys, jossa ei tarvitse joutua lukemaan omien puutteidensa lis-
taa, vaan jossa toiset opettajat osoittautuvat oppilaiden palautteen ja reaktioiden myötä
vaihtelun ja uusien ideoiden lähteiksi.

Havainnot nihkeydestä oppilaiden yhteistoiminnassa sekä miesopettajan ja atk-osaa-
misen merkityksestä voivat avata uusia näkymiä sekä opettajuuteen että opettajien väli-
siin suhteisiin. Kun nämä seikat ovat edellisiin haastattelulainauksiin viitaten löytyneet
oppilaisiin ja heidän oppimiseensa liittyvinä, antavat ne mahdollisuuden tarkastella opet-
tajuuteen liittyvää erilaisuutta myönteisessä valossa. Tämä edellyttää ensimmäisen opetta-
jan kuvauksen mukaisesti tasapainoa omien puutteiden (atk-osaaminen) ja vahvuuksien
(taiteelliset taipumukset) välillä. Jos tiimityössä vahvuudet ja heikkoudet nähdään erilli-
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sinä, on niiden tiedostamisesta varsin vähän hyötyä tiimityön ja opettajan kehittymiselle.
Omien puutteiden hyväksyminen ja toisaalta omien vahvuuksien hyödyntäminen edellyt-
tävät kollektiivista hyväksymistä ja vastuuta.

7.2.2.4 Vaihtoehtoisten näkökulmien löytyminen

Erilaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen ei ole opettajille aina helppoa, mutta oppilaat
voivat tarjota hyvän mahdollisuuden kehittää opettajien erilaisuuteen liittyviä käsityksiä.

Näyte 16 (A2):
K: Mitä uutta opit tiimityön kautta?

H1: Me puhuttiin paljon siitä miten eri tavalla meistä kukin tarkastelee oppilaiden työsken-
telyä ja käyttäytymistä. Itse sitä on omien oppilaiden kohdalla jotenkin juuttunut ajattele-
maan niistä samalla tavalla, josta on tosi vaikea irrottautua. Esimerkiksi mulla on poika,
jonka kanssa on aika ajoin ollut isojakin käytösongelmia ja olen pitänyt sitä oikean riiviönä,
mutta muut löysivät siitä aivan uusia piirteitä, joita en ollut aikaisemmin edes huomannut.
Joidenkin oppilaiden kanssa tulee helposti vahvistaneeksi olemassa olevia ennakkoluuloja.
Erityisesti tämmöiset asiat lämmittävät mieltä.

Saman tiimin toinen jäsen toteaa seuraavaa:
Näyte 17 (A2):

K: Miten olet kokenut tiimityön?

H2: Minusta oli mielenkiintoista se, miten muut opettajat näkivät luokkani niin eri tavalla.
Itse sitä on monesti miettinyt, että mitähän muut mahtaa ajatella, kun minun mielestä mei-
dän luokka metelöi tavan takaa, mutta ne olikin sitä mieltä, että meidän luokassa keskustel-
tiin ja pohdittiin asioita enemmän kuin heidän omissa luokissaan. Sitä osaa suhtautua omiin
oppilaisiinsa hieman eri tavalla tällaisten kommenttien jälkeen.

Vaihtoehtoiset kokemukset omasta luokasta ovat opettajan ammatin ja luokan oppimis-
kulttuurin kehittämisessä tärkeitä. Yhteistyö voi parhaimmillaan edistää uusien opetus- ja
oppimismahdollisuuksien löytymistä ja auttaa opettajaa laajentamaan omia ammatillisia
näkemyksiään. Riiviönä tunnettu oppilas voi näyttäytyäkin taiteilijana, tai hiljaisena
pidetty oppilas voi olla sosiaalisesti aktiivinen jne. Opettaja voi löytää uusia käytännön
työstä nousevia näkökulmia, jotka parhaimmillaan voivat johtaa uudenlaisiin pedagogi-
siin näkemyksiin (sitä osaa suhtautua oppilaisiinsa eri tavalla). Onnistunut yhdessä toi-
miminen vapauttaa tutkimaan ja näkemään erilaisia vaihtoehtoja, mikä on tärkeä askel
yhteistoiminnan kehittymiselle.

Oman luokkahuoneen sisällä tapahtuvat asiat eivät individualistisessa kulttuurissa-
kaan ole pelkästään omia asioita. Meteli luokan sisällä tai ongelmallinen oppilas saavat
merkityksensä yleisten käyttäytymisnormien perusteella, ja nämä normit ovat usein jäyk-
kiä ja kaavamaisia. Käsitys metelistä tai oppilaan ongelmista voi kuitenkin saada uusia
tulkintoja, jos tulkintoja tuetaan kollegiaalisesti (meidän luokassa keskusteltiin ja pohdit-
tiin enemmän). Samalla voi herätä pohtimaan omia oppilaitaan tai luokkahuonekulttuuri-
aan uudella tavalla. Kun suhde oppilaisiin saa tiimityössä uudenlaisia tulkintoja, samalla
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käsitys kollegoista voi muuttua, niin että kollega ei tunnu enää metelin kontrolloijalta,
vaan muuttuu kanssaoppijaksi. Kollega voi näyttäytyä inhimillisemmässä valossa, jos
omia kehittämisen kohteitaan pystyy näkemään osana yhteistyötä.

Oman luokan ovet avautuvat oppilaiden kautta. Oppilaisiin liitettyjen myönteisten
merkitysten vaikutus kumuloituu opettajien välisessä yhteistyössä. Jos oppilaat nähdään
yhteistyössä myönteisessä valossa, vahvistaa se opettajien keskinäisiä suhteita ja niihin
liittyviä merkityksiä. Uudet näkökulmat eivät laajenna vain suhdetta omaan luokkaan ja
oppilaisiin, vaan oppilaiden toimintaa arvioidaan koko koulun normien ja kulttuurin
tasolla. Käsitys omasta luokasta ja suhde siihen voi perustua luuloihin (mitähän muut
mahtaa ajatella), joita ei välttämättä päästä tarkistamaan ilman yhteistyötä. Ilman yhteistä
kokemusta on vaikea löytää uusia näkökulmia, jotka kaikki opettajat voisivat hyväksyä.
Omaan luokkaan liittyvien käsitysten muuttumisesta voi seurata monia muutoksia opet-
taja-oppilassuhteeseen (sitä osaa suhtautua eri tavalla).

7.2.3 Käytäntöjen tiimityötä rakentava kokonaisuus

Käytännöllisyyden merkitystä opettajalle voidaan tarkastella seuraavan kuvion mukaises-
ti.

Kuvio 8. Käytännöllisyyden dynamiikka.

Käytäntöjen muuttumiseen liittyvä dynamiikka on yhteistyössä tärkeää opettajan työn
käytännöllisen luonteen vuoksi. Vallitsevia käytäntöjä suojellaan vastakohtien avulla (esi-
merkiksi teoria). Tarve suojella vallitsevia käytäntöjä korostuu epävarmuuden ja ongel-
mien lisääntyessä. Syntyvä ristiriita houkuttelee korostamaan tuttuja toimintatapoja. Tii-
mityö korosti opettajien suunnittelun ja luokkahuonekäytäntöjen merkitystä pohtimiseen
ja kirjaamiseen liittyvien toimintojen kustannuksella. Uudistamiselle on tyypillistä laajen-
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taa ja rikastuttaa vallitsevia käytäntöjä sekä liittää niihin uusia piirteitä. Tämän myötä
työn kokonaisuus muuttuu ja kehittyy. Uudistamista ei myöskään perustella vastakkain-
asetteluilla.

7.3 Ryhmärepertuaari

Ryhmärepertuaarilla tarkoitetaan opettajan pyrkimystä omien yhteistyötavoitteiden ja -
tarpeiden tunnistamiseen. Tämä toteutetaan määrittämällä tiimille rajat, joiden puitteissa
tiimityö voi onnistua. Ryhmärajojen jäsentämisellä pyritään aktiivisesti luomaan omien
yhteistyötarpeiden mukaista ryhmärakennetta, kun taas suojelemalla pyritään rajaamaan
tiimityötä häiritsevät tekijät yhteistyön ulkopuolelle.

7.3.1 Uudelleen jäsentymisen dynamiikka

Eheytymisen dynamiikalla viitataan opettajan pyrkimyksiin luoda ryhmään tunnistettavia
rajoja, jotka tukisivat hänen yhteistyöpyrkimyksiään. Eheytymiseen pyritään kahdella
tavalla: ryhmän sisäistä yhtenäisyyttä korostamalla ja toisaalta luomalla pedagogisia suh-
teita tiimin ja johtajan välille.

7.3.1.1 Oman viiteryhmän löytyminen

Opettajalla ei tiimityöhön ryhtyessään aina ollut selkeää kuvaa siitä, mitä tiimityö merkit-
see ja millaisiin henkilökohtaisiin tarpeisiin tiimityöllä voidaan vastata. Tästä syystä omi-
en yhteistyötavoitteiden selkiytyminen on opettajalle myönteinen kokemus.

Näyte 18 (A1):
K: Miten koit omat tehtäväsi tiimityössänne tai millainen tiimityökumppani ajattelet olevasi.

H1: Olen mielestäni joukkuepelaaja. Avoin uusille vaikutteille, halukas oppimaan uutta ja
huomioimaan toisen mielipiteet. Olen tavallaan kuin keskikenttäpelaaja, joka pyrkii katsas-
telemaan molempiin suuntiin.

Saman tiimin toinen jäsen toteaa omasta roolistaan tiimissä seuraavaa.
Näyte 19 (A1):

K: Millainen tiimin jäsen koit olevasi?

H2: Koin olevani kuin pelintekijä. Pelaajana olin ns. playmakeri, joka määräsi suuntaviivat
ja suuret linjat kentällä ja usein sen ulkopuolellakin. Ei kuitenkaan mikään diktaattori, vaan
toistenkin ratkaisuille tilaa antava, jos ne olivat harkittuja. Siis maalin saa tehdä vaikka
omalta kenttäpuoliskolta, jos siihen uskoo kykenevänsä. Jos onnistuu, niin hyvä. Jos ei saa-
toin kysyä, että miksi yritit kun oli toisenlaisiakin vaihtoehtoja. Tunsin sillä tavalla huolehti-
vani myös muiden motivaatiosta � olimmehan joukkue, joka tarvitsi kaikkia jäseniään, ja
kaikilta täysipainoisen panoksen.
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Omaa roolia ei aina ole helppo kuvata, ja tiimityökollegoihin kohdistuvia konkreetti-
sia odotuksia voi olla vaikea ilmaista. Jalkapallometaforan avulla tiimin jäsenet voivat
kuvata kokonaisuutta, jossa yhteistyön idea ja tarkoitus toimivat ja jossa yhteistyö on
myös hallittavissa. Molemmat edellä lainatut haastattelujaksot kuvasivat hyvää yhteis-
työtä samantyyppisten avainmetaforien, keskikenttäpelaaja tai pelintekijä, kautta. Peliroo-
leja voidaan verrata tiimityössä tavoiteltuihin toiminnallisiin rooleihin. Pelissä niin kuin
tiimityössäkin on säännöt, ja joukkueella on, kuten tiimilläkin, yhteinen tavoite: maali.
Jos joukkue ei onnistu maalinteossa, asiaa pyritään pohtimaan mahdollisten vaihtoehtois-
ten taktiikoiden puitteissa, ja joukkueen pelaajat ovat halukkaita ja avoimia uuden oppi-
miselle. Vaihtoehtoisten taktiikoiden käyttö voidaan nähdä ongelmanratkaisua kuvaavana
prosessina, jossa tavoitellaan uusia oppimiskokemuksia.

Kuvaus jalkapallopelistä oli kahden tiimin jäsenen kuvaus yhteistyön luonteesta. Heitä
yhdistivät aikaisemmin toteutetut yhteistyöhankkeet, joissa tiimin kolmas jäsen ei ollut
ollut mukana.

Näyte 21 (A1):0
K: Miten olet kokenut tiimityön?

H: Ihan mukava kokemus. Tämä oli oikein hyvä tilaisuus tutustua toisiin ja saada samalla
uusia ideoita omaan työhön. Tämä toimi tavallaan sisäänajona meille ja saimme varmasti
jokainen tilaisuuden hieman irrottautua arkisista rutiineista. Vaikka tuo aika tuppasi ole-
maan aina kortilla, niin opin samalla järjestelemään asioita uudella tavalla. Lisäksi se on
virkistävää nähdä miten saman aihepiirin voi opettaa niin monella tavalla. Sen oikean
tavan vastapainoksi tuli enemmänkin mietittyä sitä mihin sitä pyrkii ja mitä haluaa saada
aikaiseksi.

K: Miten näet oman roolisi tiimissänne?

H: Olen ehkä jonkinlainen ideanikkari. Innostun helposti ja varsinkin kaikki käytännön toi-
minta sopii minulle. En jää jauhamaan asioita vaan pyrin pääsemään asioissa eteenpäin.
Hakeudun mielelläni uusien haasteiden pariin ja yritän samalla kannustaa muitakin kokei-
lemaan eri asioita.

K: Miten kuvailisit keskinäisiä suhteitanne?

H: Hmm... Aika veljelliset, jos nyt tuommoista ilmaisua käyttäisi. Ei meidän välillä varmaan
mitään suuria ristiriitoja ole, vaikka onhan meistä jokainen oma persoonansa ja jokaisella
on omat mielenkiinnonkohteensa.

Yhteistyössä elää samanaikaisesti monia eri tarpeita ja mahdollisuuksia. Kun tiimin
kaksi muuta jäsentä puhuvat pelaamisesta ja joukkuehengen tärkeydestä, kolmas opettaja
puolestaan määrittelee tiimityötä virikkeiden, vaihtoehtoisten opetustapojen sekä uusien
haasteiden näkökulmista. Hän kuvaa itseään ideanikkariksi, joka pyrkii löytämään yhteis-
työlle uusia haasteita ja irrottautumaan arjen rutiineista. Hän ei halua jäädä jauhamaan
asioita, vaan ennemminkin pyrkimys on hakea vaihtelua ja uusia kokemuksia. Verrattuna
jalkapallometaforaan tästä muodostuva kokonaisuus ja suunta on toinen. Ideanikkari ei
pyri määrittämään ideoillensa kiinteää, toiminnallista kontekstia, vaan hänelle suunta on
tärkein asia. Tällöin ei ole mielekästä jäädä kovin pitkäksi aikaa syventelemään eikä poh-
timaan, koska liike on vaarassa pysähtyä. Ideanikkarille koulu on täynnä erilaisia persoo-
nia ja kiinnostuksen kohteita, jotka tarjoavat loputtomat mahdollisuudet uusille ideoille ja
virikkeille.
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Ideat ja virikkeet ovat opettajille helpoin yhteistyön alue. Tämä ei perustu pelkästään
niiden teknisyyteen, käytännöllisyyteen, vaan myös siihen, etteivät ne sinänsä velvoita
mihinkään kiinteämpään yhteistyöhön. Ideoiden ja virikkeiden jakamisen kautta voidaan
virkistyä ja saada vaihtelua. Yllä haastateltu opettaja kuvaa monia eri seikkoja, jotka ovat
olleet merkityksellisiä tiimityössä. Hän myös tunnistaa itsensä ideanikkariksi, joka innos-
tuu helposti ja hakee virkistystä sekä vaihtelua työhönsä. Hän ei rakenna yhteistyötä risti-
riitojen, vaan toisten kannustamisen ja uusien haasteiden kautta. Syntyy ristiriidaton ja
harmoninen kokonaisuus, johon voi vielä sisällyttää positiivisen asenteen opettajan työtä
kohtaan. Kiire ja aikatauluongelmat eivät sotke tämänlaatuista yhteistyötä, koska ideoi-
hin perustuvan yhteistyön intensiteetti ja kesto ovat rajatumpia, mutta tarjoavat siitä huo-
limatta tavoitteisiin nähden maksimaalisen hyödyn.

Tiimityön ongelmaksi voi muodostua erilaisten tarpeiden ja tavoitteiden ristiriitaisuus,
koska tiimin opettajien päämäärät voivat poiketa toisistaan. Tiimityön tekemisen myötä
omat käsitykset ja tarpeet voivat selkeytyä, jolloin omat ammatilliset kasvutarpeet voivat
saada jäsentyneemmän muodon. Tämä voidaan yksittäisen opettajan ja tiimin näkökul-
masta tulkita positiiviseksi, vaikka se johtaisikin opettajaryhmien välisten yhteistyömah-
dollisuuksien heikentymiseen (vrt. työyhteisörepertuaari). Omien yhteistyötarpeiden tie-
dostamista voidaan kuitenkin pitää edellytyksenä yhteisten tavoitteiden ja päämäärien
synnylle. Tästä näkökulmasta on merkittävää se, miten tiimityöllä pystytään eheyttämään
yksittäisten opettajien näkemyksiä omista ammatillisista tarpeistaan.

7.3.1.2 Pedagogiset kysymykset tiimityörajojen avaajina

Eräs tiimityön paradoksi on, että samalla kun opettajat pyrkivät luomaan uusia toiminta-
tapoja tiimin sisälle, eivät ulkopuoliset suhteet kehity samalla tavalla. Tästä voi seurata
tiimin eristäytyminen muiden tahojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Tiimin rajojen ylit-
tämisessä ja ryhmän ulkopuolisten suhteiden kehittämisessä pedagogiset intressit ja kysy-
mykset ovat tärkeitä tekijöitä. Kun johtajan suhde tiimeihin voidaan toisaalta nähdä
hyvinkin ongelmallisena, voi pedagogisesti mielekäs kehittämiskohde avata mahdolli-
suuksia tiimin ja johtajan väliselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Opettajien ja johta-
jan välinen yhteistyö onnistuu luontevammin, kun yhteistoimintaa ohjaavat yhteiset peda-
gogiset tavoitteet. Kysymykset koulun kehittämisestä ja johtamisesta saavat eri painoar-
von, kun niitä tarkastellaan luokan toiminnasta käsin.

Pienen koulun johtaja kommentoi seuraavasti.
Näyte 21 (C4):

K: Miten tulit lähteneeksi mukaan tiimityöhön

J: Aluksi ajattelin vain seuraavani tiimin toimintaa, mutta oman luokkani kautta ajauduin
mukaan. Ja olihan siinä aluksi tekemistä aikataulujen kanssa, mutta kun saimme projektit
käyntiin niin tulokset olivat yllättävän positiivisia. Yleensä puhutaan paljon siitä, kuinka
tärkeä olisi hyödyntää opettajien erilaista osaamista, mutta usein tulokset jäävät aika
lahoiksi. Nyt me kuitenkin panostimme kunnolla voimavarojemme hyödyntämiseen ja se
näkyi heti uusina ideoina ja parempana opetuksena.

Tiimin jäsen puolestaan totesi:
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Näyte 22 (C4):
K: Mitä ajattelet siitä että johtaja oli mukana?

H: Minusta se tuntui luontevalta että johtajamme oli mukana, koska se olisi ollut itse asi-
assa aika outoa, jos joku olisi jättäytynyt ulkopuolisemmaksi kuin muut. Meillä on täällä
niin pienet ympyrät ja ollaan niin kuin yhtä suurta perhettä, joten tämäntyyppiset ratkaisut
ovat enemmän kuin luontevia.

Molempien, sekä johtajan että opettajien, aloitteet ja toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta
keskinäinen vuorovaikutus voisi kehittyä. Johtajan passiivisuus olisi voinut näyttää opet-
tajan mielestä jopa kummalliselta. Johtajalle yhteistyö näyttäytyy luontevana, koska
hänellä on oma luokka ja hän voi tunnistaa itsessään samoja tarpeita kuin opettajatkin,
joten lähtökohdat tiimityölle ovat yhteiset ja tasavertaiset. Tämä on erityisesti pienen kou-
lun etu. Tarjottu tiimityö voi parhaimmillaan olla mahdollisuus kehittää aiempia ajatuksia
yhteistyöstä ja sen mahdollisuuksista (osaamisen hyödyntäminen). Perusedellytyksenä
johtajan osallistumiselle tiimin toimintaan on molemminpuolinen kiinnostus ja hyväk-
syntä.

Tiimityön tavoitteiden hahmottaminen on helpompaa, jos tiimin ja opettajien välinen
suhde johtajaan on myös pedagoginen. Opettajan kommentti siitä, että johtajan ulkopuo-
lelle jääminen olisi ollut kummallista, viittaa siihen, että johtajan ja opettajien suhde
pedagogisessa mielessä on ollut aktiivinen jo aikaisemmin, ja niin tiimityöhön osallistu-
minen oli siis luontevaa. Opettajien ja johtajan välistä suhdetta tulisikin lähestyä kulttuu-
risten edellytysten kautta, jolloin ei voida olettaa, että roolit muuttuvat pelkästään tiimi-
työssä, vaan tiimityössä kiteytyvät myös aikaisemmat kokemukset ja käsitykset yhteis-
työstä.

Koulussa vallitseva käsitys siitä, missä asioissa opettajan tai johtajan oletetaan olevan
aktiivinen, määrittää myös tiimityön rajoja. Johtajien ja rehtoreiden velvoitteiden lisään-
tyminen vahvistaa helposti rehtorin ja johtajan passiivisuutta suhteessa opettajien pedago-
gisiin kysymyksiin. Varsinkin suuremmissa kouluissa johtajan työnkuvan voimakas laa-
jentuminen ja siitä johtuvien velvollisuuksien lisääntyminen jättää aika vähän tilaa inten-
siivisten suhteiden kehittämiselle. Nykyinen kehitys korostaa johtajien mielestä koulun
toiminnan niveltämistä ulkopuolisten sidosryhmien ja tahojen toimintaan. Tämä useimmi-
ten mielletään johtajan tehtäväksi, tai johtajat ainakin haluavat kantaa tai joutuvat kanta-
maan siitä vastuuta. Yhä laajeneva ja lisääntyvä työmäärä näyttäisi jättävän vähän tilaa
yhteistoiminnan kehittämiselle.

7.3.2 Rajaamisen dynamiikka

Rajaamisen dynamiikalla tarkoitetaan tapaa, jolla opettajat rakentavat tiimiä suojaavia
raja-aitoja yhteistyönsä ympärille. Raja syntyy kontrastista, joka rakennetaan toivottujen
ja ei-toivottujen asioiden välille.
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7.3.2.1 Ryhmärajojen myyttisyys

Näyte 23 (A1):
K: Mistä arvelet teidän välisten erojen johtuvan?

H: Meillä oli ehkä enemmän yhteisiä kokemuksia kuin Lassella (AW). Kai se on niin, että
sitä hitsautuu yhteen ajan myötä ja löytää koulusta ne ihmiset joiden kanssa kemiat sopivat
yhteen.

K: Mitä yhteinen kemia mielestäsi tarkoittaa?

H: (PT) Tuotapa en ole tullut ajatelleeksi. Ehkä se on sitä että ajatellaan asioista samalla
tavalla. Tullaan toimeen niin, ettei ole liian paljon keskinäisiä eroja. Ollaan innostuneita
samantyyppisistä asioista ja toinen ymmärtää ja tajuaa, mitä minä joillakin asioilla tarkoi-
tan.

Hyvää yhteistyökokemusta ei välttämättä ilmennetä arkisin ja konkreettisin esimer-
kein vaan vihjeenomaisesti. Yhteensopivat kemiat on ilmaus, jolla keskinäistä yhteenkuu-
luvuutta kuvataan. Samanlaisten kemioiden, samansuuntaisen ajattelun, toimeen tulemi-
sen ja toisen tajuamisen ajatusten avulla on ilmaistu rajat, joiden puitteissa tiimityö onnis-
tuu. Tällä ei tarkoiteta sitä, etteikö muiden kanssa tulla toimeen, vaan ennen muuta sen
tiedostamista, mikä on hyvää ja tavoittelemisen arvoista yhteistyössä. Vaikka kielikuvien
ja metaforien avulla pyritään rajaamaan yhteistyösuhteita, voidaan niiden käyttö myös
nähdä keinona kunnioittaa opettajien erilaisuutta ja pedagogista vapautta. Tästä näkökul-
masta yhteisestä kemiasta puhuminen on keino antaa jokaiselle vapaus löytää itselleen
sopivat yhteistyökumppanit. Samalla kuitenkin vaikeutetaan organisaation tasolle ulottu-
vien yhteistyökäsitysten muodostumista ja kehittymistä.

Metaforien käytöllä voidaan nähdä toinenkin tehtävä. Niitä käyttämällä pyritään uusin-
tamaan aikaisemmin hyväksi koettuja yhteistyökäsityksiä (meillä oli enemmän yhteisiä
kokemuksia). Samalla kun hyväksytään eri tavalla ryhmittyvät kemiat, vahvistetaan myös
samanhenkisten opettajien yhteenkuuluvuutta. Yhteisestä kemiasta puhuminen on tapa
rakentaa suojamuuria omien käsitysten ympärille rajaamalla sellaiset persoonat, joiden
kanssa ei ole tunnetta yhteisestä kemiasta, yhteistyön ulkopuolelle. Metaforat luovat hel-
posti odotuksia oikeista yhteistyömalleista ja yhteistyökumppaneista, joiden merkitystä ja
sisältöä on kuitenkin vaikea yleispätevästi määritellä. Hyvässä tiimissä voi kokea ole-
vansa hyvässä porukassa, ja opettajien mielestä on tärkeää, että kaikki kokevat tämän jok-
seenkin samalla tavalla. Tiimityö toimintamallina nosti esiin monia uusia tai opettajien
aikaisempiin kokemuksiin sopimattomia elementtejä, jotka luovat tarvetta korostaa jouk-
kuehenkeä ja siihen liittyviä tekijöitä.

Jos yhteistyöltä odotetaan vahvistusta yhteisten kemioiden toimivuudelle, ei tästä
poikkeavia toimintamalleja ole helppo nähdä yhteistyötä edistävässä valossa. Aikaisem-
mat kokemukset luovat kuvaa yhteistyön luonteesta ja toimintatavoista, jolloin erilaisista
persoonista puhuminen on tapa ilmaista, että tavoitteet (tietotekniikka) ja tapa toimia (eri-
lainen kokemustausta) eivät ole samankaltaisia omien käsitysten kanssa. Metaforat kui-
tenkin jättävät esiin nousevan ristiriidan avoimeksi, koska erilaisten persoonien yhteen
sovittaminen ei ole realistinen vaihtoehto toisin kuin se, että ajan myötä yhteisöstä löytyy
ihmisiä, jotka voivat keskenään tuntea, että heillä on samantyyppiset kemiat. Metaforaan



125
puettu kieli auttaa hallitsemaan monimutkaiselta tuntuvaa suhdekenttää. Ajan myötä
tapahtuva yhteistyökumppaneiden löytäminen on luonnollinen tapa rakentaa yhteistyötä.
Tunne yhteisestä kemiasta on täten myös opettajuuteen ja opettajayhteisöön kasvamista.

Yhteisen kemian kaltaisten käsitteiden ongelmallisuus tiimityössä sisältyy niiden
ambivalentteihin merkityksiin. Toisaalta voidaan olettaa erilaisten kemioiden ryhmitty-
vän koulun sisällä, siten että ne vahvistavat keskinäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
luottamusta. Tällä on opettajille erittäin myönteinen merkitys. Samalla kuitenkin koulun
sisälle luodaan yhteistyön kehittymistä rajoittavia raja-aitoja. Tiimityön ehdot ja mahdol-
lisuudet määritellään enemmän ryhmärajojen kuin koulun yhteisöllisten rajojen ja tarkoi-
tusperien mukaan. Tästä seuraa, että opettajien yhteistyöpyrkimyksille on vaikea saada
laajempaa tukea, koska yhteistyötä koskevat rajat muotoillaan ryhmäkohtaisesti. Lisäksi
metaforien käyttö tekee rajoista varsin vaikeasti muutettavia, koska rajoja muotoileva kie-
lenkäyttö ei ole selkeää.

Näyte 24 (C4):
K: Miten näitä kuvaamiasi ongelmia voitaisiin ratkaista.

H: Kyllä samanlaiset persoonallisuudet on mielestäni ehdoton edellytys toimivalle yhteis-
työsuhteelle.

K: Mitä tarkoitat samanlaisilla persoonallisuuksilla?

H: Se on niin kuin samalla aaltopituudella olemista. Kaikilla on samantyyppinen persoonal-
lisuus, kommunikaatiotaitoja, halu kokea tai kehittää omaa työtään. Tällaiseen hakeutuu ne,
jotka tulevat toimeen. Toisen kunnioittaminen ja joustavuus ovat tärkeitä yhteistyössä. Toi-
sen tunteminen luo varauksetonta luottamusta, jonka vaistoaa heti.

Tiimissä oleminen on tajuamista, oivaltamista, persoonien samankaltaisuutta, toi-
meen tulemista ja ennalta tuntemista. Kukaan opettaja ei haluaisi tulla määritellyksi
muulla tavalla. Hankalaa on, ettei esimerkiksi persoonallisuutta voida määritellä yleispä-
tevästi. Tällöin ei voi etukäteen tietää, kuuluuko määritelmien kuvaamaan joukkoon vai
onko jotain muuta (hankala, sopimaton persoonallisuus, arvaamaton, epäluotettava).
Aikaisemmat kokemukset ovat eduksi, koska niiden kautta on pystytty toteamaan opetta-
jien arvostusten paikkansapitävyys. Uudet yhteistyösuhteet rakentuvat vallitsevien kolle-
giaalisten arvostusten suunnassa, eivät niinkään tiimityön edustamien näkemysten mukai-
sesti. Tästä näkökulmasta katsoen voidaan todeta, että opettaja ei sosiaalistu kouluun vaan
opettajaryhmiin. Yhteiset kemiat ja samankaltaiset persoonallisuudet ovat kuin riitti,
jonka kautta ryhmän jäseneksi tullaan.

Samankaltaisen persoonallisuuden käsitteeseen kytketään paljon sekä opettajien keski-
näisiä suhteita kuvaavia asioita (luottamus, tunteminen, varaukseton luottamus) että ylei-
sempiä arvostuksia (kommunikaatiotaitoja, halu kehittää). Samankaltainen persoona tai
yhteinen kemia -tyyppiset termit ovat kuin agentteja, jotka kantavat mukanaan opettajien
välisten suhteiden perusarvoja. Ne aktivoituvat negatiivisten tai positiivisten kokemusten
kuvauksissa. Ongelmia tai positiivisia kokemuksia ei selitetä yksilön eikä tiimityön omi-
naisuuksina, vaan yhteensopivuuden tai yhteensopimattomuuden kautta. Samankaltai-
suutta ylläpitävät kielikuvat aktivoituvat muutoksen tuoman epävarmuuden lisääntyessä.

Vetoaminen samankaltaisiin persoonallisuuksiin on yhteistyökäsityksen rakentumisen
kannalta mielenkiintoista. Tiimityön pyrkimystä kehittää oppimiseen liittyviä prosesseja
ja ongelmanratkaisukykyä on vaikea toteuttaa, koska opettajilla on ennemminkin pyrki-
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mys vakioida yhteistyön tekijöitä kuin luoda yhteistyön kehittymisen edellytyksiä. Kyky
hyvään yhteistyöhön on persoonallinen ominaisuus, joka määrittää työn uudistumista ja
kehittämistä kuvaavat rajat. Opettajat ovat valmiita uudistuksiin, mutta haluavat samaan
aikaan pitää itsellään mahdollisuuden viime kädessä määritellä, mikä yhteistyössä on
hyväksyttävää ja mikä taas ei. Samankaltaiset persoonallisuudet korostavat yhteistyön
opettajakeskeisyyttä, kun taas tiimityö pyrkii yhteisö- ja organisaatiokeskeisyyteen.

Samankaltaisuus on henkistä yhteyttä toiseen, ja kun tällainen yhteys on, ilman suuria
selityksiä ymmärretään yhteistyön toimivan. Tällöin asioiden pohtiminen on ennemmin-
kin signaali ongelmista yhteistyösuhteissa eikä niinkään kehittymisen ja oppimisen mah-
dollisuus. Hyvä yhteistyösuhde syntyy kyvystä tajuta ja löytää yhteinen ilman, että tarvit-
see suuremmin selittää tai ponnistella yhteisen löytämiseksi. Tiimityölle nämä suljetut
merkitykset ovat ongelmallisia, koska tiimissä esiin nouseva erilaisuus ja ristiriidat voi-
daan helposti nähdä keskinäisiä suhteita uhkaavina tekijöinä. Ei ole olemassa sanakirjaa,
jolla tiimityöhön sisältyvät uudet merkitykset ja toimintamallit kääntyisivät vaivattomasti
opettajan omalle kielelle. Tiimityö tuottaa eräänlaista kitkaa opettajien välille, mikä
korostaa vallitsevan kulttuurin edustamien yhteisten merkitysten tärkeyttä. Yhteistyön
arviointi ja kehittäminen on vaikeaa, mikäli tiimityön idea on samankaltaisuutta ylläpitä-
vän konsensuksen kahleissa. Vaarana onkin, että opettajien erilaiset kokemukset ja kemiat
ryhmittyvät ja eriytyvät, mikä ilmenee klikkien syntymisenä ja ristiriitoina, joiden selvit-
täminen pelkästään metaforiin perustuvan kielen avulla on vaikeaa.

7.3.2.2 Erilaisuutta samankaltaisuuden rajoissa

Epävarmassa tilanteessa ei uusille ja aikaisempia käytäntöjä kyseenalaistaville käsityksil-
le ole olemassa valmista kieltä ja kulttuuria, vaan kaikki pitää luoda alusta. Jos opettajat
eivät näe tätä yhteisenä tehtävänä, on yksittäisen opettajan vaikea tehdä aloitetta. Koska
vallitsevalla kulttuurilla on opettajalle turvallisuutta ja ennustettavuutta luova merkitys,
asettuvat uudet ja erilaiset toimintatavat usein vastakkain vanhojen ja käytännössä koetel-
tujen toimintamallien kanssa. Tämän vuoksi erilaisuudella on tiimityössä taipumus vah-
vistaa opettajia yhdistäviä tekijöitä, kuten seuraavassa käy ilmi.

Näyte 25 (B3):
K: Mitkä olivat teidän tiiminne vahvuuksia?

H: Samankaltaisuus ja sellainen yhteen hiileen puhaltaminen. Kyllä minä olen sitä mieltä,
että tiimin jäsenten pitää olla riittävän samankaltaisia, jotta he voisivat toimia ryhmänä.
Rehellisyys, avoimuus, toisen tuki vaikeillakin hetkillä esimerkiksi silloin, kun omien oppi-
laiden kanssa on ongelmia. Ja sitten samanlainen huumorintaju eli että porukalla "synk-
kaa" ja myös samanlainen asenne työhön. Minun kokemukseni mukaan liian erilaiset tyypit
tekevät yhteisten asioiden hoitamisesta liian vaikean ja monimutkaisen. Keskustelu menee
usein väittelyksi tai hiusten halkomiseksi.

Tiimityössä erilaisuus määritellään samankaltaisuuden rajoissa, jolloin käsitteiden
välinen ristiriita kääntyy helposti erilaisuutta vastaan. Erilaisuuden merkitystä määritel-
lään opettajuuden keskeisillä käsitteillä ja arvostuksilla kuten avoimuus, rehellisyys ja
toisten arvostaminen. Tällöin erilaisuudella on myyttistä voimaa, joka voi asettua uhkaa-
maan näitä kollegiaalisia perusarvoja. Tiimillä pitää synkata, niin ettei vaikeinakaan het-
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kinä tarvitse epäillä vallitsevan konsensuksen pettävän. Samankaltaisuus on vahvaa luot-
tamusta kollegiaalisten perusarvojen muuttumattomuuteen, ja niinpä uuden oppiminen ja
tiimin kehittyminen näyttäytyvät varsin haasteellisina asioina.

Erilaisuus on hyvä asia samankaltaisuuden ehdoilla. Erilaisuuteen liittyviä asioita ei
myöskään pidä pohtia liiaksi, ettei keskustelu käänny hiustenhalkomiseksi. Mahdollisesti
esiin nousevat vaikeudet ja monimutkaisuus ovat merkkeinä tilanteiden ajautumisesta
väittelyiksi ja hiusten halkomiseksi, ja tämä asettuu uhaksi tiimin yhtenäisyydelle. Liian
erilainen ei omaa samanlaista asennetta, huumorintajua eivätkä asiat synkkaa hänen kans-
saan. Esitetyt asiat ovat haastavia ehtoja tiimityössä korostuvalle vuorovaikutukselle, dia-
logisuudelle, pohtimiselle ja uusille näkökulmille.

Käsite liian erilainen on tiimityön rakentumisen kannalta mielenkiintoinen. Määritte-
lemällä erilaisen raja epämääräiseksi hämärretään erilaisuuteen liittyviä merkityksiä. Toi-
saalta opettajia yhdistävät tekijät osataan nimetä tarkemmin ja selkeämmin. Korostamalla
ryhmän yhteishenkeä annetaan ymmärtää, että erilaisuuteen sisältyy aina riski olla liian
erilainen. Tämän vuoksi kynnys vaihtoehtoisten ja pohtivien kommenttien esittämiselle
nousee korkealle. Vielä ongelmallisempi seuraus on se, että epämääräisyys jättää tilanne-
kohtaisille tekijöille suuren painoarvon määritettäessä sitä, mikä on liian erilaista ja mikä
taas ei. Erilaisuudesta voi täten tulla varsin epävarma ja arvoituksellinen käsite. Erilaisuu-
den sisältämät riskit voivat olla liian suuret suhteessa saavutettuihin hyötyihin.

Jättämällä liian erilainen epämääräiseksi ja määrittelemällä hyväksytyt ominaisuudet
tarkemmin annetaan yhteistyökollegalle selviä vihjeitä siitä, missä kentässä on turvallista
liikkua ja missä yhteistyön vaarat piilevät. Uusi ryhmän jäsen ei tällöin suuntaudu yhteis-
työsuhteeseen omista lähtökohdistaan, vaan siitä käsin, miten ryhmä opettajan ominaisuu-
det tulkitsee. Tiimin tehtäväksi muodostuu täten ennemminkin yhdenmukaisuuden säilyt-
täminen kuin opettajien erilaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Pyrkimys konsen-
sukseen on pyrkimystä välttää ristiriitoja, jolloin oppimista tarkastellaan enemmän suju-
misen ja tehokkuuden näkökulmasta kuin pyrkimyksenä uusien toimintatapojen ja työn
kehittämiseen.

Käsitystä erilaisuudesta voidaan rakentaa vastakkainasettelun ohella myös korosta-
malla positiivisia ominaisuuksia ja jättämällä negatiiviset piirteet avoimiksi. Vastakohta-
asetelma rakennetaankin joko jättämällä erilaisuutta koskevat merkitykset epämääräisiksi
tai rakentamalla opettajia yhdistävistä tekijöistä niin vahvoja, ettei erilaisuus muodostu
ongelmaksi.

7.3.2.3 Johtajuuden rajaaminen

Tässä tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle ajatuksesta, että johtajalla on asemansa ansiosta
paljon mahdollisuuksia tukea ja edesauttaa tiimityön toteutumista ja kehittymistä. Opetta-
jien ja johtajan välinen dynamiikkaa on kahdensuuntaista: pyrkimystä erillisyyteen ja toi-
saalta tarvetta pedagogisten kysymysten kautta avautuvaan yhteistyöhön. Tämä dyna-
miikka määrittelee sen, millainen vuorovaikutussuhde opettajan ja johtajan välille muo-
dostuu.
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Johtajan rooli yhteistyön kehittäjänä on ongelmallinen monestakin syystä. Vaikka opetta-
jat pitävät rehtoria työn edellytysten keskeisenä luojana, he ovat toisaalta sitä mieltä, ettei
rehtorin pidä kovin paljon puuttua itse tiimityöhön ja sen toteuttamiseen. Johtaja nähdään
tiimityössä käytettävissä olevana taustavaikuttajana.

Näyte 26 (A2):
H: Tiimi on meidän juttu ei rehtorin. Kyllä meidän pitää itse pitää huolta asian toteuttami-
sesta ja yhteistyön tekemisestä, ei se muuten onnistu, sillä ei tiimi käskien laula. Kyllä siihen
vaaditaan opettajien aktiivista panostusta ja toimintaa. Rehtori voi kuitenkin olla edellytys-
ten luoja ja siinä mielessä se voi kyllä joko edesauttaa tai tappaa innostuksen tämän tyyppi-
siin hommiin.

K: Voisitko mainita esimerkkejä?

H: No ainakin sellainen tulee mieleen, että millainen henki koulussa yleensä on uusien asi-
oiden tekemisen suhteen. Rehtori voi innostaa tekemään tai sitten puheillaan ja päätöksil-
lään olla täysin piittaamaton, jopa vastarannan kiiski.

Opettajan ja johtajan toiminta-alueen raja on selkeä, ja se halutaan myös pitää sellai-
sena. Opettajan suhde johtajaan ei saa eikä voi tulla yhtä henkilökohtaiseksi kuin tiimin
sisäiset suhteet ovat. Opettajan tehtävänä on aktiivisesti panostaa ja toimia tiimityön
toteuttamiseksi ilman rehtorin käskemistä. Johtajan tehtävänä on puolestaan toimia nii-
den edellytysten luojana, joita opettaja voi tarvittaessa hyödyntää. Tämä sopii hyvin tii-
min autonomiaa ja itseohjautuvuutta korostaviin tavoitteisiin. Samalla vaikeutetaan opet-
tajien ja johtajan välisten vuorovaikutussuhteiden kehittymistä määrittämällä suhdetta
kuvaavat roolit ja tehtävät toisistaan erillisiksi. Ilman vastavuoroisuutta eri tahojen väli-
nen yhteistyö jää kaavamaiseksi.

Käsitys johtajuudesta edellytysten luojana asettaa rajoja ja suuntaviivoja sille, miten
johtajan toivotaan osallistuvan koulun tiimityöhön ja sen kehittämiseen. Opettajat halua-
vat mielellään hoitaa asian itse ja haluavat myös pidättää itsellään oikeuden määritellä
tuen muodon ja laadun. Opettajan merkityksen korostaminen on ymmärrettävää tiimityön
alussa. Ongelmallista on kuitenkin opettajakeskeisyyden muuttuminen pysyväksi nor-
miksi, jolloin tiimin rajat halutaan pitää suljettuina. Käsitys erillisyydestä vahvistuu kou-
lun yleisen muutoksen ja johtajan työnkuvan muutoksen myötä.

Näyte 27 (A):
J1: En minä ole paljon ehtinyt seuraamaan heidän toimintaansa. Minusta tuntuu siltä, että
jos heillä on jotain ongelmia tai kysyttävää niin he tulevat juttelemaan. Jossakin vaiheessa
tiedustelin heiltä, miten kokeilu on edennyt ja niistä keskusteluista ymmärsin, että aika
hyvin. Kyllä meillä on yleensä aika positiivisesti suhtauduttu tämmöisiin uusiin ajatuksiin.

Näyte 28 (B)
J2: Tämä työ on muuttunut aika paljon viime vuosien aikana, joten tuntuu siltä, että ei ole
kovin paljon aikaa tai resursseja seurata tätä työskentelyä. Olen ollut enemmän niin kuin
käytettävissä.

Käytettävissä oleminen ja kiireiden lisääntyminen samaan aikaan ovat huono aisapari
tiimitoiminnan kehittämiseksi. Aikaisemmin todettiin, että opettajat odottavat edellytys-
ten luomista tiimitoiminnalle ja että johtajat korostavat käytettävissä oloaan. Aktiiviset
aloitteet voivat kuitenkin jäädä tekemättä, koska kaikilla on kiire ja kaikki osapuolet odot-
tavat vastapuolen olevan aktiivinen. Tiimityöhön siirtyminen on muutosta monella
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tasolla, jolloin sitä on vaikea tukea vain tuntemuksien ja tiedustelujen avulla. Pinnallisessa
kommunikaatiossa ei välttämättä haluta nostaa esille kysymyksiä, jotka voisivat näyttäy-
tyä ongelmallisina. Käytettävissä olemalla vastuu jätetään opettajalle, jonka kynnys tehdä
aloite voi olla kiireen ja muiden syiden nojalla yhtä korkea. Tämän vuoksi aloite uuden-
laisen vuorovaikutussuhteen avaamiseksi jää helposti tekemättä. Lisääntyvät kiireet ja
työnkuvan muutokset rehtorin ja johtajan toimenkuvissa helposti vielä vahvistavat edellä
kuvattua passiivista tapaa hoitaa tiimityön kehittämisen edellyttämiä velvoitteita.

Näyte 29 (A1):
K: Miten näet rehtorin roolin tiimityössänne?

H: Rehtorin rooli on ollut alullepanija. Rehtori voi innostaa, kannustaa, rohkaista tai sitten
päinvastoin. Rehtorin pitäisi osata olla sillee diplomaattinen siinä miten opettajien kanssa
toimitaan. Joskus pitää hieman tuupata ja kannustaa kun taas toisinaan pitää saada olla
ihan rauhassa. Ei se varmaan helppoa ole rehtoreillakaan.

Johtaja nähdään eräänlaisena näkymättömänä myötävaikuttajana, joka luo edellytyk-
siä yhteistoiminnan syntymiselle ja kehittymiselle. Opettajat odottavat, että johtajalla olisi
herkät tuntosarvet sen suhteen, millaiset opettajien tarpeet kulloinkin ovat. Tämä on han-
kala vaatimus siinä mielessä, että johtajat kokevat omien velvollisuuksiensa kehittyvän
toiseen suuntaan koulun ulkopuolisten tehtävien kasvaessa. Lisäksi opettajat eivät välttä-
mättä osaa itsekään eritellä yhteistyötarpeitaan kovin selkeästi. Opettajan toteamus johta-
jana olemisen vaikeudesta kuvastaa hyvin sitä, että opettaja itsekin ymmärtää tilanteen
monimutkaisuuden.

Opettajien suhde johtajuuteen heijastelee tilanne- ja tapahtumakeskeistä johtamistyy-
liä, jonka mukaan johtajan pitäisi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tiimityö on
myös rajojen hakemista johtajuuden suhteen, joten muutos automaattisesti korostaa roo-
lien erillisyyttä. Onkin tärkeää, millaisilla asioilla on kykyä ylittää tämä raja. Johtajan
määritteleminen diplomaattiseksi antaa opettajalle suuren tilanteisiin ja tapahtumiin liitty-
vän määrittelyvallan. Johtaja, joka joissakin tilanteissa rohkenee ylittää opettajuuden ja
johtajuuden välisen rajan väärällä tavalla, voi ajautua epädiplomaattiseksi. Näissä olosuh-
teissa on helpompaa antautua kiireelle ja lisääntyville tehtäville kuin kehittää keskinäistä
vuorovaikutusta.

7.3.2.4 Ristiriitaiset odotukset rajoja ylläpitävinä tekijöinä

Näyte 30 (A2):
K: Miten muut suhtautuivat tiimityöhönne.

H: Aluksi en edes tullut sitä ajatelleeksi. Myöhemmin kun tätä tiimityötä oli tehty enemmän
rupesin useammin pohtimaan sitä mitä muut oikein ajattelevat tästä meidän touhusta. Sitä
varmaan kaipaa alitajuisesti jotakin kommenttia ja varmaan myös kannustusta siitä mitä on
tehty. Eritoten rehtorin kommentit ja sellaiset pienet porinat olisivat olleet paikallaan. Toi-
saalta kaikilla on nykyään niin kiire, että onhan se ymmärrettävää ettei aikaa riitä kaikkiin
asioihin, mutta tämmöistä tulee joskus mieleen.

Tiimin suhteet koulun muihin opettajiin ja rehtoriin eivät varsinkaan alussa ole opettajille
tärkeitä. Tiimityön edetessä käsitys voi kuitenkin muuttua, jolloin rehtorin toivotaan olevan
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kiinnostuneempi tiimin toiminnasta. Tiimin rajoja ollaan valmiita muuttamaan, ja toivotaan,
että tiimin työ tulisi huomioitua laajemminkin (rehtorin kommentit, pienet porinat). Toive
johtajan kommenteista ja kannustuksesta on kuitenkin vaikeasti toteutettavissa, koska se
asettuu vastakkain koulun työskentelyä määrittävien realiteettien kuten kiireen ja aikapulan
kanssa. Johtajaan kohdistettujen toiveiden toteutumiseen liittyvät ongelmat hyväksytäänkin
viittaamalla kiireeseen.

Opettajien suhteessa johtajaan aktivoituvat helposti samat ongelmat ja rajat kuin opet-
tajienkin välisissä suhteissa. Kiire ja keskustelutilaisuuksien vähäisyys johtavat helposti
siihen, että vallitsevat käytännöt ja olosuhteet nähdään normaaleina koulun työtä rajoitta-
vina tekijöinä. Tunne kiireestä ja ajan niukkuudesta vahvistavat käsitystä vallitsevien käy-
täntöjen muuttumattomuudesta.

7.3.3 Ryhmärajojen tiimityötä rakentava kokonaisuus

Ryhmärepertuaarin rakentuminen voidaan kootusti esittää seuraavan kuvion mukaisesti.

Kuvio 9. Ryhmärepertuaarin dynamiikka.

Säätelemällä opettajia yhdistävien ja toisaalta opettajia erottavien tekijöiden suhdetta
tiimityössä opettajat määrittelevät samalla muutoksen mahdollisuuksia tiimissä. Paradok-
saalista on, että ryhmärajojen rakentamisella voi samaan aikaan olla sekä myönteisiä että
kielteisiä seurauksia. Tiimityössä pyrkimys samankaltaisuuksien korostamiseen auttaa
opettajaa tunnistamaan omia ammatillisia kehittämistarpeitaan ja löytämään yhteisöstä
samantyyppisiä opettajia. Samankaltaisuus ja ryhmän sisäinen eheys luovat pohjaa yhteis-
ten sääntöjen ja toimintamallien syntymiselle, kuten pelaajametaforien käyttäminen osoit-
taa.

Paradoksi muodostuu tavasta, jolla tiimityön rajoja muodostetaan. Pyrkimys välttää
erilaisuutta pitää yllä yhteistyön myyttisiä ja kokemuksiin perustuvia toimintamalleja.
Niiden avulla opettajat pyrkivät luomaan vahvoja yhteistyösuhteita, jotka usein toimivat
vain kapealla samankaltaisuutta korostavien merkitysten alueella. Rajojen myyttisyys
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tekee niiden muuttamisen haasteelliseksi ja vaikeaksi. Käsitteet yhteinen kemia tai
samankaltainen persoonallisuus saavat voimansa tiimityön käyttöönoton kaltaisten muu-
tospyrkimysten nostattamasta epävarmuudesta. Kun tähän vielä lisätään opettajien saman-
kaltaisuuteen liittyvät myönteiset kokemukset, on ryhmärajojen muuttaminen varsin vai-
keaa.

7.4 Työyhteisörepertuaari

Työyhteisöllä viitataan niihin kouluntason ilmiöihin, joiden kautta opettajat rakentavat
käsitystään tiimityöstä. Usein nämä seikat realisoituvat näkemyksiin muutoksen suunnas-
ta ja sisällöistä. Yhteisöllisyyttä ohjaavat pyrkimys yhteistyön rakentamiseen ja toisaalta
pyrkimykset tiimityön eristämiseen.

7.4.1 Tiimityön eristäytymisen dynamiikka

7.4.1.1 Yhteisten rakenteiden puuttuminen

Yhteistyön ongelmallisuus voidaan paikantaa yhteisöllisten rakenteiden puuttumiseen.
Näyte 31 (A2):

K: Mitkä asiat mielestäsi vaikeuttivat tiimityötänne?

H: Tiimityötä vaikeuttaa ainakin minun mielestäni ajan puute, työjärjestyssidonnaisuus ja
monille opettajille tyypillinen kaikkivoipaisuuden asenne ja kyllä myös sellaiset yleiset sei-
kat kuten kollektiivisen vastuun puuttuminen ja tää on mun tunti -ajattelu. Kolmannelta luo-
kalta remmiin astuu aineenopettajat, jolloin opetus ja oppiminen alkaa pirstoutua. Se on
kumma, että vaikka meitä on paljonkin täällä koulussa, jotka ovat tätä mieltä, niin harvoin
tapahtuu mitään, joka todella muuttaisi näitä perusongelmia.

K: Mistä arvelet sen johtuvan?

H: No se on varmaan niitä ikuisuuskysymyksiä, mutta pitäisi ehkä tarttua näihin hankaliin
kysymyksiin ja ruveta tosissaan miettimään mitä niille voitaisiin tehdä. Siinä pitäisi var-
maan sekä meidän opettajien että rehtorin katsoa itseäämme peliin.

K: Eikö teillä ole vireillä moniakin kehittämishankkeita?

H: Kyllä niitä on yllin kyllin olemassa, mutta se ei vielä riitä. Kaikki hankkeet pitäisi osata
nähdä yhteisinä tai että ne niin kuin palvelisivat samaa tavoitetta, päämäärää. Nyt kyllä
tehdään paljon, mutta hieman erillään ja omissa oloissamme.

K: Miten tämä kuvaamasi tilanne vaikutti teidän tiiminne toimintaan?

H: Niin kyllä siitä väistämättä seuraa se, että vaikka me opettajina olemme yhteistyössä,
niin me ei olla paljonkaan tekemisissä toisten opettajien kanssa.
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Koulussa vallitsee monia eriytymistä ja opettajien yksinäisyyttä vahvistavia tekijöitä,
joiden suhteen myös tiimityötä arvioidaan. Kolmannelta luokalta lähtien voimistuva aine-
jakoisuus on kuitenkin vain yksi näkyvä piirre yleisemmästä eristymisprosessista, jota
opettajuuden muut piirteet kuten kaikkivoipaisuus ja tää on mun tunti -ajattelu opettajan
mukaan vahvistavat. Opettaja ei tiimityötä tehdessään ole tekemisissä vain omien tai tii-
min tavoitteiden kanssa, vaan olennainen osa tavoitteiden muotoutumista ovat edellä
kuvatut koulun kulttuuriset ja rakenteelliset piirteet. Vallitsevat ja vahvat käsitykset opet-
tajuudesta asettavat tiimityölle merkittäviä yhteisöllisiä haasteita.

Tiimityön eristäytyessä opettajien vaikutusmahdollisuudet yhteistyöhön rajautuvat tii-
min sisäisiksi mahdollisuuksiksi, vaikka todellisuudessa tiimityön toteutumiseen vaikutta-
vat monet tiimin ulkopuoliset tekijät. Tämä tuottaa yleistä saamattomuutta ja voimatto-
muutta yhteistyöhön liittyvään kehittämistyöhön (pitäisi ryhtyä kunnolla miettimään).
Kun yhteistyön kehittämisen vaikeudet palautuvat yksittäisiin asioihin tai opettajaan
itseensä, on vaikea havaita sitä, että monet opettajien ylläpitämät koulukulttuurin piirteet
tukevat erillisyyden kehittymistä. Eriytymiskehitys tekee yhteistyön kehittämisestä yli-
voimaista. Sekin, joka tunnistaa vallitsevan tilanteen, ei opettajan mielestä kuitenkaan ole
valmis tosissaan tarttumaan asioiden kehittämiseen. Jos koulun yhteisenä tavoitteena ei
ole tähän kokonaisuuteen vaikuttaminen (nähdä yhteisinä, palvelisivat samaa tavoitetta),
näyttää erillisyys väistämättömältä. Tiimityössä olevilla opettajilla on omat haasteensa,
mutta he ovat myös osa kouluyhteisön muutoskulttuuria, ja niinpä yksittäisen opettajan
eristyneisyys voi muuttua tiimin eristyneisyydeksi.

Vahvojen käsitysten vallitessa on luonnollista suojata tiimityö ryhmän sisäiseksi kysy-
mykseksi. Koska uusille ilmiöille ei ole olemassa kehittämisareenaa tai uudet asiat eivät
jäsenny yhteisöllisellä tasolla, on eristyminen ja pirstoutuminen luonnollinen seuraus. On
huolestuttavaa, miten opettaja kuvaa yhteisön voimattomuutta eriytymiskehityksen aihe-
uttaman pirstaloitumisen suhteen. Uudistajat ja kehittäjät tekevät paljon töitä monien pro-
jektiensa parissa, mutta, paradoksaalista kyllä, he usein vahvistavat olemassa olevaa vas-
takkainasettelua. Vaikka on olemassa monia kehittämisprojekteja, siitä huolimatta ei ole
olemassa yhteistä kehittämissuuntaa eikä tahtoa. Kuvatunlaisessa tilanteessa tiimityölle
tahtoo käydä niin kuin kaikille muillekin uudistuksille: tiimityö jää yksittäiseksi projek-
tiksi, jonka tuloksista ja merkityksestä ei yhteisön tasolla monikaan ole kiinnostunut.
Alkuopetus on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, miten koulun sisällä on myös eheyttämi-
seen pyrkiviä rakenteita. Alkuopettajia eivät useinkaan sido pirstovat lukujärjestykset tai
eristyneet ainerakenteet, vaan pyrkimys kokonaisopetukseen ja laajempiin teemoihin joh-
taa väistämättä myös uudenlaisiin käytäntöihin. On kuitenkin koulun toiminnalle tyypil-
listä, että jatkossa yleistyvän ainejakoisuuden tuomalle eriytymiselle ei ole olemassa
yhteisöllistä linjaa eikä käytäntöjä, jotka sitoisivat eri aineissa ja projekteissa tapahtuvat
asiat yhteisten käsitteiden alle. Tästä näkökulmasta tiimityö ei ole vain ryhmän yhteistyö-
tä koskevien yhteisten käsitysten muodostamista ja kehittämistä, vaan samaan aikaan
opettajat joutuvat työnsä kokonaisuuden kautta kamppailemaan yhteisön tasolta tulevia
eriyttäviä ja pirstaloivia tekijöitä vastaan.
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7.4.1.2 Yhteisen linjan puuttuminen

Yhteisen linjan puuttumisella viitataan opettajien vaikeuteen tunnistaa yhteistyötä tuke-
vaa toimintakulttuuria työyhteisössä.

Näyte 32 (A1):
K: Millaisia ongelmia teidän tiimityössänne nousi esiin?

H: No tuosta aikaongelmasta minä jo mainitsinkin aikaisemmin, mutta sitten on aina ole-
massa se rutinoitumisen vaara, jolloin joko palataan vanhaan tai koko yhteistyöstä uhkaa
tulla liian kaavamaista. Kehittyminen pysähtyy aika nopeasti, jos ei löydy uusia näkökul-
mia. Meillä tahtoi välillä tuntua koko tiimityö pakkotahtiselta puurtamiselta.

K: Miten tiimityön kaltaista yhteistoimintaa voitaisiin kehittää?

H: Koululla voisi olla jokin yhteisesti sovittu linja siitä mihin koulun kehittämisessä keskity-
tään. Ei kai se, että tehdään paljon kaikenlaista ole välttämättä hyvä asia. Se on sula mah-
dottomuus revetä joka paikkaan. Siinä mielessä me opettajat voisimme kokoontua aina sil-
loin tällöin yhteen puhumaan meidän hankkeistamme, sillä eihän me edes aina tiedetä mitä
tapahtuu missäkin.

Tiimityöllä pitää toisaalta olla tiimityön sisäinen kehys ja merkitys, mutta opettajat
kokevat myös tarvetta avata ryhmänsä rajoja. Tiimityön anti ja merkitys voivat loppua
hyvinkin nopeasti, ellei yhteistyötä ole mahdollista peilata laajemmin. Pakkotahtinen
puurtaminen voi olla seurausta rutinoitumisen mukanaan tuomasta jäykkyydestä ja kaava-
maisuudesta. Kaavoista vapautuminen tarvitsee tuekseen laajemman tarkastelunäkökul-
man, koska tiimityön sisällä asiat voivat näyttää itsestään selviltä eikä niitä sen vuoksi
osata tai niitä ei sujuvuuden vuoksi edes haluta kyseenalaistaa. Pelkkä usko tiimityön
kehittävään voimaan ei riitä, vaan tiimityön merkitys ja mahdollisuudet tulee kyetä toden-
tamaan myös laajemmin. Tiimityön viehätys ja haasteet voivat hävitä, ellei omia koke-
muksia päästä aina silloin tällöin avaamaan ja laajentamaan koko yhteisön tasolla.

Haastateltava luo kuvaa siitä, ettei vallitseva keskustelukulttuuri tue eri opettajaryh-
mien välistä keskustelua. Hänelle riittäisi jo se, että hän tietäisi, mitä kaikkea koulussa
tapahtuu. Opettaja haluaa tunnistaa työssään jotain yhteisöllisesti tärkeää ja olla tietoinen
siitä toiminnallisesta kokonaisuudesta, jota hän rakentaa. Koulun tavoitteet ja toiminta-
kulttuuri toimivat parhaimmillaan arvokkaana resurssina ja tukena olevina elementteinä
opettajien välisessä yhteistyössä. Mitä laajemmin tai monipuolisemmin yhteistyö voi-
daan liittää osaksi koulun toimintaa, sitä mielekkäämpää se voi olla. Tämä voi näkyä
monella tasolla: ihmissuhteiden, keskustelukulttuurin, koulun tavoitteiden ja jopa harras-
tusten tasolla.

7.4.1.3 Yhteistyön individualisoiminen

Tiimityö voi korostaa työyhteisössä käsitystä, jonka mukaan yhteistyö on jokaisen oma
asia, mikä korostaa tiimityön erillisyyttä.

Näyte 33 (B3):
K: Miten teidän koulussanne suhtaudutaan yhteistyöhön yleensä?
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H: Tietääkseni jokaisella on hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä, joten se on aika paljon
itsestä kiinni. Aika paljon yhteistyötä on tehty alkuopetuksen opettajien kanssa monilla kou-
luelämään liittyvillä osa-alueilla. Vahvuutena olen kokenut sen, että meillä kaikilla on ollut
yhteinen halu tehdä yhteistyötä ja olemme oppineet jakamaan osaamistamme toisillemme.
Yhteistyötä voi varmasti aina kehittää ja löytää siitä uusia puolia.

K: Mitä uutta tiimityö toi tähän yhteistyöhön.

H: Olen tutustunut toisiin paremmin, koska muuten alkuopella oppilaat vievät open ajan,
joten ei kerkiä istua opettajan huoneessa. Oltiin tiiviimmin yhdessä ja varmasti esiin tulleet
ongelmatkin kasvattivat meitä ja lisäsivät luottamusta ja uskoa siihen että yhdessä kannat-
taa jatkaa. Minulle se oli oppimisen paikka, joka tarjosi mahdollisuuden toisten ja itsensä
tuntemuksen lisääntymiseen.

On tiimityön kehittymisen kannalta haastavaa, jos yhteistyön tekeminen ja toteutumi-
nen nähdään koulussa pelkästään itsestä kiinni olevana asiana. Yhteistyön tekemisen
mahdollisuudet ja vallitseva kulttuuri näyttäytyvät tällöin ongelmattomina (jokaisella on
hyvät mahdollisuudet). Haastateltava kuvaa omaa ja kollegoittensa suhdetta yhteistyöhön
varsin kiinteäksi, joten lukija jää pohtimaan niiden kohtaloa, jotka ovat epävarmoja, joilta
puuttuu kollegiaalinen tuki tai joiden on vaikea nähdä niitä mahdollisuuksia, joita yhtei-
sössä on yhteistyölle. Näyte 33 kuvaa yksilön individualismin muuttumista tiimin indivi-
dualismiksi, minkä seurauksena yhteistyö nähdään ryhmän omana asiana. Jos meillä
menee hyvin, sama on mahdollista kaikille muillekin.

Kun tiimityön merkitys nähdään liian yksilö- tai ryhmäkeskeisenä, tämä hämärtää hel-
posti myös opettajien työyhteisön vastuun näkemistä yhteistyön kehittämisessä. Koska
opettaja toteaa jokaisella olevan mahdollisuuksia yhteistyöhön, jota voi lisäksi aina kehit-
tää ja jonka hän on kokenut itse myönteisenä, näyttävät vallitsevaa yhteistyökulttuuria
puolustavat argumentit vahvoilta. Onkin mielenkiintoista, että kun tiimityö koetaan onnis-
tuneena ja kun yhteistyö muutenkin tuntuu sujuvan, häviää tarve vastakkainasettelulle.
Yhteistyön sujuminen on paitsi tunnetta yhteistyön sisäisestä onnistumisesta, myös tun-
netta siitä, ettei ryhmän toiminta ole uhattuna ulkopuoleltakaan. Tiimityöhön kytkeytyy
aivan samoja elementtejä kuin opettajan yksityisyyteen, ja niinpä opettajan individualis-
mista tulee helposti tiimi-individualismia.

Tiimityö pystyi antamaan opettajalle lisäarvoa alkuopetuksen valmiisiin yhteistyösuh-
teisiin. Haastateltu opettaja kuvaa oman itsetuntemuksensa ja keskinäisten suhteidensa
parantuneen tiimityön kuluessa. Opettaja kuvaa toteutunutta tiimityötä �oppimisen paik-
kana sekä toisten että itsetuntemuksen lisääntymisenä�. Hän liittää tiimityöhön ammat-
tinsa kannalta keskeisiä asioita. Nämä asiat on helpompi tunnistaa ja nähdä, mikäli ne
voidaan liittää osaksi koulun toiminnallista rakennetta, kuten voidaan alkuopetus. Tiimi-
työ ei itsessään tällaista yhteistä nimittäjää tarjoa, joten opettajien tehtäväksi jää tiimi-
työn paikan osoittaminen koulun toiminnassa. Jos tiimin ulkopuolella ei ole tarjolla tiimi-
työtä tukevia tai tiimin toimintaa eheyttäviä rakenteita, tiimityö voi eristäytyä koulun ajal-
lisessa ja toiminnallisessa jatkumossa omaksi projektikseen. Yhteistyön lähtökohdat voi-
vat jäädä yksilökeskeisiksi, ja yhteistyötulos voi jäädä jäsentymättä.
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7.4.1.4 Aikominen tiimityön ongelmana

Aikomisella viitataan yhteistyöhön ryhtymisen ja varsinaisen toiminnan väliseen eroon ja
sen seurauksiin työyhteisössä.

Näyte 34 (B3):
K: Miten olet kokenut tiimissä toimimisen?

Kaikista ongelmista huolimatta käteen jäi paljon myönteisiä asioita. Huomasin että meidän
kohdalla moni aiemmin puhuttu asia loksahti kohdalleen. Usein on puhuttu paljonkin siitä,
että pitäs tehdä ja pitäs tehdä, mutta aina kaikki on tahtonut jäädä puolitiehen. Meillä opet-
tajilla on sellainen kumma aikomisasenne tämän tyyppisiä uusia asioita kohtaan. Ajatellaan
että pitäs tehdä mutta sitten kuitenkin kaikki jää tekemättä. Oman kokemukseni perusteella
tuntuu siltä, että opin tuntemaan muita paremmin ja se on uusien projektien kannalta hyvä
asia. Me olemme lokeroituneet kaikki omiin luokkiimme, joten sitä luulee tietävänsä toisista
enemmän kuin todellisuudessa tietääkään.

Tiimityöhön ryhtyminen on opettajille omaan työhön liittyvien muutosmahdollisuuk-
sien arviointia. Tiimityön mahdollisuuksien näkemiseen liittyy yhteisöllisyyden ulottu-
vuus, ja tiimityön merkitystä jäsennetäänkin oman työn (lokeroituminen) ja yhteisöllisen
muutoksen jatkumolla (uudet projektit). Opettajan yhteistyötavoitteet eivät ole vain omien
ammatillisten kehitysmahdollisuuksien ja odotusten pohtimista, vaan yhteistyössä on tär-
keää myös se, millaisia toteutumisedellytyksiä opettajien tarpeilla on työyhteisön tasolla.
Tämä yhteistyön funktio korostuu erityisesti muutosvauhdin ja erilaisten yhteistyötarpei-
den lisääntyessä.

Aikomisasenne kuvaa hyvin sitä yleistä muutoskeskustelua, jota tämän tutkimuksenkin
alkuvaiheessa kouluissa käytiin. Aikominen on oman kiinnostuksen ja tarjolla olevien
mahdollisuuksien välistä arviointia. Se luo helposti epävarmuutta päätösten tekoon, jol-
loin vanha ja turvallinen toimintamalli voi osoittautua kestävämmäksi. Aikominen voi
muodostua myös retoriikaksi, jossa yleisellä tasolla ollaan kiinnostuneita asioista (ajatel-
laan että pitäs tehdä � �), mutta kun toteuttamisen aika tulee, ei kiinnostuneita enää ole-
kaan (mutta aina kaikki on tahtonut jäädä puolitiehen). Tämäntyyppisessä kulttuurissa on
vaikeaa luottaa siihen, että toiset opettajat olisivat sitoutuneita tai että he panostaisivat
yhteistyön toteutumiseen. Koska toisten pyrkimyksistä ei voi olla varma, voi omakin epä-
varmuus vahvistua.

Aikominen on tapa olla mukana muutoksessa ja siitä käytävässä keskustelussa ilman
velvoitetta sitoutua mihinkään. Se hämärtää tiimien muodostumista, koska ihmisten todel-
lisesta sitoutumishalukkuudesta ei voida olla varmoja. Aikomisen myönteinen puoli on
se, että se tarjoaa mahdollisuuden nostaa esiin asioita, ilman että tarvitsee pelätä niiden
velvoittavuutta. Samalla kun aikominen lisää tiimityöstä käytävää keskustelua, se myös
lisää luuloja ja ennakko-oletuksia, ja tiimityö onkin sekoitus aitoja ja oletettuja käsityksiä.
Ilman luokan ovien avautumista tiimityötä koskevia oletuksia on vaikea päästä tutkimaan.

7.4.1.5 Tiimityö työyhteisön yleisen muutoksen törmäyspisteenä

Opettajat eivät tarkastelleet tiimityötä vain yksittäisenä muutoksena, vaan se saattoi myös
herättää pohtimaan koulun muutosta yleisemminkin.
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Näyte 35 (A2):
H: Jotenki minä vaan olen ruvennut tämänkin tiimityön kautta miettimään mihin tämä työ
on menossa. Me pohdittiin muutaman tiimityöarvioinnin yhteydessä sitä, miten vähän meillä
on mahdollisuuksia puhua omasta työstämme ja toisaalta miten vähän kukaan siitä oikeis-
taan välittää. Tässä tiimityössä siihen on ollut mahdollisuuksia, mutta sitten ajan oloon
tulee huono fiilis, kun muut tehtävät jäävät vähemmälle.

K: No mitä sille vois tai pitäs tehdä?

H: Niin sanopa se, jotain kai pitäs pystyä jättämään pois ennen kuin työ alkais luistamaan.
Mutta toisaalta koko ajan tulee kaikkea uutta, niin että ei ehdi entisiä asioita tehdä. Sen
takia sitä monesti menee mieluummin perässä kuin rupeaa uimaan vastavirtaan.

Tiimityön kautta ollaan tekemisissä koko työnkuvassa tapahtuvien muutosten kanssa.
Yhteistyö voi tällöin näyttäytyä monessakin mielessä hämmentävältä ja ristiriitaiselta.
Meneillään olevat koulu-uudistukset asettavat vaatimuksia opettajan työn kehittämiseksi,
mutta jättävät niiden toteuttamisvastuun opettajille. Muutos ja kehittyminen nähdään niin
tärkeänä ja välttämättömänä, ettei kukaan tunnu kantavan huolta muutosten monista seu-
rauksista. Näytteen 35 opettaja on omaksunut tämän ristiriidan, ja hän toisaalta yrittää
pysyä ajan hermolla olemalla mukana meneillään olevissa muutoksissa, mutta toisaalta
huomaa olevansa yhä useammin hämmentynyt ja voimaton nopeiden muutosten ja alati
vaihtuvien projektien kentässä.

Tiimityö voi ongelmien keskellä osoittautua työn mielekkyyttä heikentäväksi teki-
jäksi, jolloin opettaja voi luopua omasta aktiivisesta roolistaan yhteistyön kehittäjänä
(menee mieluummin perässä � �). On varsin ongelmallista, jos opettaja ei koe hallitse-
vansa työhönsä liittyviä muutoksia. Halu suojautua ja eristäytyä voi olla houkuttelevam-
paa kuin osallistuminen oman työnsä kehittämiseen. Opettajan pohdinnat olivat seurausta
ajankäytön ongelmallisuudesta, joka viritti keskustelun työn yleisestä luonteesta. Tiimi-
työn toteutuksessa onkin huomattava, että sitä myös tulkitaan monien muiden uudistus-
ten luomassa kontekstissa. Tästä näkökulmasta tiimityön tulisi osoittaa olevansa jotakin
muuta kuin ajanpuutetta aiheuttava lisätyö tai aikaisempien projektien tuomien ongelmien
vahvistaja. Tiimityöhön lähdetään usein toiveikkain odotuksin, joten mahdolliset ongel-
matkin voivat tästä syystä näyttää myös tavallista isommilta pettymyksiltä.

7.4.2 Yhdistymisen dynamiikka

Yhteistyön kehittyminen kouluyhteisön tasolla on tiimityön ja työyhteisön välisen suh-
teen avautumista ja siihen liittyvää muutosta, jolloin tiimityökokemusta tarkastellaan osa-
na työyhteisön piirteitä ja toimintaa.

7.4.2.1 Tiimityö yhteisöön avautumisena

Parhaimmillaan tiimityökokemus voi jäsentyä osaksi yhteisöllistä toimintakulttuuria tai
toimia sen pohtimisen ja kehittämisen välineenä.
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Näyte 36 (C4):
K: Miten kuvaisit onnistumisianne?

H1: Jos miettii sitä, mikä meidän tiimityön onnistumisten taustalla oikein oli, niin ainaki se,
että me tunnetaan toisemme riittävän hyvin entuudestaan, jolloin meidän ei tarvitse raken-
taa kaikkea alusta alkaen. Toisaalta se voi olla joskus haitaksikin, kun ei uskalleta ottaa ris-
kejä. Me ollaan kuitenki sen verran pieni koulu, että tällanen yhteistyö on jotenki luontevaa,
kun me ollaan yhessä monesti keskusteltu tämäntyyppisistä kysymyksistä kuten miten voitas
avata näitä luokkahuoneen ovia toisille. Tämä tiimihomma oli konkreettinen tilaisuus tart-
tua tähän, kun me oltiin puhuttu joidenkin kanssa jo siitä että jotakin uutta omaan työhön
pitäisi saada. Vaikka eihän meillä kaikki halua olla tämmöisessä mukana ja ei se varmaan
oo tarkoituskaan, sillä joku haluaa tehdä yhteistyötä jollakin muulla tavalla ja ainahan on
niitä jotka ei halua tehdä tätä ollenkaan. Minä ajattelin, kun kuulin tästä tiimihankkeesta,
että tässä vois olla jotakin itua meidän talon yleiseenkin kehittämiseen. Vaikka kaikki meillä
ei lähtenykään tähän mukaan, niin minä luulen, että me tullaan vielä keskustelemaan näistä
kokemuksista opettajan kokouksissa.

Kollega samasta tiimistä toteaa puolestaan seuraavasti:
Näyte 37 (C4):

K: Mitä tiimityö teille antoi?

H2: Opettajat ovat pystyneet kehittämään omia vahvuuksiaan tässä tiimissä. Tämä toiminta
tukee meidän koulun perusajatusta ja yhteisen linjan löytämistä: ei ole olemassa kenenkään
omia oppilaita vaan oppilaita yleensä. Yhdessä työskentelyssä sitä harvemmin turhautuu,
kun yhdessä tehdään, tulee jaettua muitakin asioita ja samalla tämä on niin kuin työnohja-
uksellista toimintaa. Minulle tämä on tuonut pitkäjänteisyyttä tähän työhön, kun suunnitte-
lemiseen on joutunut panostamaan aikaisempaa enemmän.

Toisten tuntemisen yhdistyminen yhteisölliseen tavoitteeseen kehittää opettajien keski-
näistä yhteistyötä auttaa tiimityön merkityksen ja tehtävän ymmärtämisessä. Toisten tun-
temisen funktio on tällöin yhteisten tarpeiden toteuttamisessa eikä niinkään muutoksen
rajaamisessa tai vastustamisessa. Siksi samankaltaisuus voi olla myös tärkeä yhteistyön
kehittämisen voimavara. Parhaimmillaan tiimityö nivoutuu ja jäsentyy osaksi koulun toi-
minnan arkea. Viittaukset yhteisiin ammatillisiin keskusteluihin, opettajien erilaisiin
kehittämistarpeisiin ja mahdollisuuksiin jakaa kokemuksia yhdessä myös opettajakunnan
kanssa liittävät tiimityön osaksi kouluyhteisöä. Molemmille viimeksi lainatuista opetta-
jista on luonteenomaista liittää tiimityön myötä syntyneet kokemukset osaksi koulun
kehittämislinjaa ja -kulttuuria (tukee perusajatusta ja yhteistä linjaa, me oltiin puhuttu).
Tiimityöstä ei puhuta vain tiimin sisäisenä onnistumisena tai ominaisuutena, vaan muu
työyhteisö on ajatuksellisesti mukana tiimityön merkitystä pohdittaessa.

Tiimityön kannalta on tärkeää se, miten opettajat pystyvät kytkemään tiimityössä
tapahtuvat asiat osaksi koulun työyhteisön toimintaa. Molemmat viimeksi lainatuista
haastateltavista kokoavat pieniä palasia yhteisönsä toiminnasta osaksi omaa tiimityökoke-
mustaan (ollaan yhessä monesti keskusteltu, ei kenenkään omia oppilaita, jaettua muita-
kin asioita). Edellytyksenä on, että yhteisön ja myös opettajan tasolla on olemassa pyrki-
mystä ja aktiivisuutta toisaalta luoda yhteisiä kokemuksia (esim. keskustelut) ja toisaalta
tehdä yhdessä jotakin konkreettista yhteistyösuhteiden kehittämiseksi (tiimityö).
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7.4.3 Työyhteisörepertuaarin kokonaishallinta

Työyhteisörepertuaarille ominainen piirre on pyrkimys muutoksen ja vallitsevan kulttuu-
rin vastakkainasetteluun. Kokonaishallinnalla kuvataan sitä, että työyhteisössä elää
samanaikaisesti sekä rakentavia että eristämään pyrkiviä käsityksiä tiimityöstä, jolloin tii-
mityön myönteiset kokemukset saavat merkityksensä myös niistä kielteisistä käsityksis-
tä, joita työyhteisössä vallitsee. Kokonaishallinta ilmenee vastakkainasettelun tiedostami-
sena ja sen tietoisena hyväksikäyttönä, jolloin tietty käsitys saa merkityksensä vastakkai-
sen näkökulman kautta.

7.4.3.1 Tiimityön vastakkainasettelu

Vaikka tiimityöhön ryhtyminen on monella tapaa henkilökohtainen päätös, voi sillä olla
laajempiakin ulottuvuuksia.

Näyte 38 (C4):
K: Miten tulit lähteneeksi tiimityöhön?

H1: Itselläni on ollut monesti mielessä, että tuo yhteistyö on yksi tulevaisuuden taito niin
kuin siitä puhuttiin radiossakin, että me suomalaiset olemme aika huonoja näissä taidoissa.
Se tuli niin luonnostaan tämä yhteistyö ja sen pohtiminen meidän teemaksi. Kyllä se niin on,
ettei tänä aikana auta jäädä paikalleen polkemaan, sillä muuten sitä on helposti ulalla kai-
kista niistä uusista ideoista, joita liikkuu.

Saman tiimin toinen jäsen toteaa:
Näyte 39 (C4):

K: Miten tulit lähteneeksi tiimityöhön mukaan?

H2: Tänä aikana ei pysy ajan tasalla, jos ei ole valmis kehittämään itseään ja ammattitaito-
aan. Itse en halua olla opettaja, joka vuodesta toiseen tekee samanlaisia asioita samalla
tavalla. Opettajilta ennen muuta tarvitaan suurta uudistumiskykyä. Jos me emme jo koulu-
vaiheessa kykene kasvattamaan lapsille tulevaisuuden valmiuksia, niin vaikea niitä on myö-
hemminkään oppia. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että tätä työtä ei tehdä pelkästään itseä
vaan myös lapsia, vanhempia ja yhteiskunnan tulevaisuutta varten.

K: Miten odotuksesi täyttyivät?

H2: Eihän me koko maailmaa vielä saatu pelastettua (naurua), mutta hyvä alku tämä kui-
tenkin oli. Vaikka aina ei helppo nähdä työnsä pitkäntähtäimen tuloksia, olemme kuitenkin
osaltamme vieneet yhteistä asiaa eteenpäin. Olisihan se yksinkertaista vaan opettaa ja pitää
koe ja saada selvä tulos.

Tiimityö voi herättää odotuksia, jotka tekevät siitä ratkaisun avaimen moniin meneillä
oleviin muutostarpeisiin. Tiimityö on yllä oleville opettajille ajantasalla pysymistä, tule-
vaisuuden taito, kehittyvän opettajan ominaisuus ja lasten parhaaksi toimimista. Tiimi-
työ on irtiotto ilmeiseen vaaraan jäädä paikalleen polkemaan tai joutua ulalle. Näin halu-
taan luoda kuvaa muutokseen pyrkivästä ja ammatillista muutoskehitystä seuraavasta
opettajasta. Puheet tiimityöstä lapsia, vanhempia ja koko yhteiskunnan tulevaisuutta var-
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ten ovat varsin toisenlaisia kuin praktista osaamista ja työn sujuvuutta korostavat yhteis-
työpuheet aiemmin. Yhteistyön päämäärät ja tavoitteet voivatkin olla ristiriidassa niiden
toteutumismahdollisuuksien kanssa.

Edellä lainattuja opettajia motivoivat tiimityössä vahvat tulevaisuuteen suuntautuneet
tavoitteet. Tällainen missio, jossa tiimityö nähdään välttämättömänä tulevaisuuden tai-
tona, voi muodostua liian hallitsevaksi � tuskastutaan helposti muutoksen hitauteen tai sii-
hen, etteivät asiat etene toivotulla tavalla. Jälkimmäinen tiimin jäsenistä on kuitenkin tie-
dostanut nämä ongelmat. Hän erottelee toisistaan lyhyen aikavälin nopeat tulokset (opetus
ja koe) ja pitkän aikavälin kasvuun liittyvät tulokset (yhteistyö). Näiden välillä tulee val-
lita tasapaino, jonka haastateltava kertoo omassa tiimityössään saavuttaneensa (olemme
osaltamme vieneet asiaa eteenpäin).

Edellä lainatut opettajat vetoavat omissa perusteluissaan sekä yhteistyön ja oman muu-
toskykyisyyden ylläpitämiseen että laajemmin koulun ja jopa yhteiskunnan kehityksen
turvaamiseen. Perustelujen ulottaminen laajemmalle kuin vain oman itsensä kehittymi-
seen tekee yhteistyöstä velvoittavamman ja lyö siihen jopa kutsumuksellisuuden leiman.
Opettajat ovat vakuuttuneita siitä, että yhteistyöllä on annettavaa kaikille. Kyse ei ole vain
tämän päivän ilmiöstä, vaan ajallisesti paljon kestävämmästä ja syvällisemmästä taidosta.
Jotkut valikoivat omien käsitystensä tueksi varsin toisenlaisia näkemyksiä tiimityön mah-
dollisuuksista.

Näyte 40 (B):
K: Miksi päätit olla lähtemättä tiimityöhön?

UH: Minulla on omat epäilykseni sen suhteen, että tiimityö voisi ylipäätään toimia koulu-
maailmassa. Sen ajattelutapa on peräisin liikemaailmasta eikä sovi tänne meille. Jo nyt on
näkyvissä kirjoituksia siitä miten tiimit ovat lisänneet työmäärää ja aiheuttaneet lisää
ongelmia.

On varsin hankalaa tiimityön kehittymisen kannalta, jos sitä koskeva keskustelu käy-
dään karrikoiduin mielikuvin. Toisaalla on olemassa optimistisia toiveita tiimityön mah-
dollisuuksista koulun ja yhteiskunnallisen kehityksen takaajana, toisaalla ovat epäilevät ja
jyrkän vastakkaiset mielipiteet, joiden mukaan tiimityö ei sovi kouluun. Vaikka näyt-
teessä 40 esitetyt käsitykset tiimityöstä sisältävät tärkeitä koulussa tapahtuvan tiimityön
kehittämisen pohjaksi kelpaavia huomioita, on kommentin funktio ja viittauskonteksti
kuitenkin suunnattu tiimityötä vastaan. Tämäntyyppisten suljettujen ja varsin tarkoitusha-
kuisten merkitysten esille tuomisella luodaan yhteistoiminnalliselle muutokselle hyvin
haasteellinen kenttä. Tiimityön tulisi kyetä ylittämään vallitseva vastakkainasettelu kehi-
tyskykyisyyttä ja toisaalta sopimattomuutta korostavien diskurssien kentässä.

Tiimityö polarisoidaan korostamalla joko positiivisia puolia (uudistumiskykyinen, tule-
vaisuuden taito) tai negatiivisia puolia (lisääntynyt työmäärä ja ongelmat). Lisäksi
molemmilla mielipiteillä on omat auktoriteettinsa, joihin vedotaan (lasten tulevaisuus vs
media). Tiimityötä ei tällöin lähdetä tulkitsemaan pelkästään uusien mahdollisuuksien
tuojana tai omien tarpeiden toteuttamisareenana, vaan tulkinta voidaan nähdä myös osal-
listumisena eri kulttuuristen rajapintojen muotoilemisesta käytävään valtakamppailuun.
Polarisoituminen on esimerkki siitä, että koulussa vallitsee monia vanhoja ja yhteistyön
suhteen ristiriitaisia merkityksiä.
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Vastakkainasettelusta seuraa monia ongelmia tiimityölle. Opettajan tulee tiimityöhön
ryhtyessään pohtia myös sitä, millaisia tulkinnanmahdollisuuksia hän valintojensa kautta
yhteisölle tarjoaa. Tiimityöllä otetaan kantaa muutoksen ja uudistusten puolesta, joten
polarisoitumisen seurauksena voi olla joko tiimillä halu suojella omaa työtään tai yhtei-
söllä halu varmistaa, ettei tiimityö velvoita sen ulkopuolelle jääneitä. Pyrkimys polari-
soida tiimityö on koulun tapa osoittaa muutoksen paikka ja tällä tavalla kontrolloida opet-
tajan työyhteisöllisessä kontekstissa tapahtuvia muutoksia.

7.4.3.2 Tiimityön eri areenat

Koulun yleiseen toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvä tiimityö on viime vuosina yleis-
tynyt koulujen hallinnollisen muutoksen myötä. Tässäkin tutkimuksessa mukana olleet
suuremmat koulut oli tiimiytetty. Opettajat vertaavat haastatteluissa tutkimuksessa toteu-
tettua tiimityötä koulun muuhun tiimityöhön seuraavasti.

Näyte 41 (A2):
K: Miten vertaisit tätä opetuksen kehittämiseen liittyvää tiimityötä koulussanne toteutettuun
tiimityöhön?

H1: Jos minä vertaan tätä kouluntason tiimityötä tähän meidän tiimityöhön, niin se on
monessa mielessä paljon vapaampi, sillä siellä voi olla vaikka hiljaa jos ei halua ottaa kan-
taa ja keskustelu on jotenkin paljon filosofisempaa. Jutellaan paljon yleisemmällä tasolla,
vaikka ne keskustelut ovat kyllä minun mielestäni olleet tärkeitä. Tämä meidän tiimijuttu on
toisenlainen, kun tässä pitää koko ajan olla täysillä mukana, yhteinen vastuu ikään kuin vel-
voittaa olemaan mukana.

Näyte 42 (A1):
H2: Nämä meidän koulussa olevat tiimit pisti pari vuotta sitten ajattelemaan tätä opetta-
jana olemista. Minulle tämä koulun tason yhteistyö oli uutta ja minulle on tehnyt hyvää
saada keskustella asioista. Tämä nyt tehty tiimityö oli paljon konkreettisempi ja ei niin ylei-
nen kuin koulun tiimit. Minusta tuntuu, että molemmat ovat tärkeitä omalla tavallaan.

K: Mitä tarkoitat?

H2: Niin minä vaan tarkoitan, että on hyvä että meillä on olemassa monenlaisia mahdolli-
suuksia ja sen myötä voitaisiin hyväksyä erilaisia tapoja tehdä ja kehittää työtä.

Opettajille koulun kehittämiseen liittyvä tiimityö avaa uusia mahdollisuuksia. Kuten jo
aikaisemmin todettiin, monet opettajat kaipaavat työn lomassa tilaisuuksia puhua omaan
työhön liittyvistä asioista ja kysymyksistä. Kuitenkin näyttää siltä, että opetukseen liittyvä
tiimityö ja koulun tason tiimityö tuntuvat vastaavan hieman eri tarpeisiin. Koulun tasolla
tiimin työskentely on vapaampaa, filosofisempaa, yleisempää, kun taas tutkimuksen tii-
mityömalli oli yhteisvastuullisuudessaan velvoittavampi ja konkreettisempi. Opettajat
eivät lähde arvottamaan näiden eri yhteistyömuotojen paremmuutta, vaan toteavat niillä
olevan erilaisia merkityksiä.

Näytteessä 42 korostuu käsitys erilaisten yhteistyötapojen tarpeellisuudesta. Yhteis-
työn suurin uhka koulussa voikin olla eri toimintamallien hedelmätön vastakkainasettelu,
jolloin voi käydä niin, että hypitään helposti muutoksesta toiseen ilman, että pyritään
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oppimaan kokonaisuuksia. On kuitenkin merkille pantavaa, että yhteyttä eri tiimimallien
välille on vaikea löytää. Tämä luo kuvan yhteistyöstä eriytyvinä areenoina, joilla on
vähän kumulatiivisia tai synergiaetuja tuottavia merkityksiä. Kun tätä huomiota tarkastel-
laan vasten aikaisemmin ilmenneitä käsityksiä kiireestä tai yhteisen linjan ja rakenteiden
puutteesta, on käsitys tiimityön eri areenoista myös ongelmallinen.

Opettajien näkökulmasta katsottuna koulun organisoituminen tiimeiksi on haasteel-
lista, koska ei ole olemassa sellaisia yhteisöllisiä rakenteita, jotka tukisivat niiden toimin-
taa. Organisaation tasolla tiimillä ei ole selkeää paikkaa eikä sellaista tehtävää, jossa
pedagogiset kysymykset olisivat keskeisesti esillä. Esimerkiksi opetussuunnitelman kehit-
täminen tiimeissä on vaikeaa, jos siinä ei kyetä tarjoamaan ratkaisuja opetussuunnitel-
man käytännön ja teorian väliseen ongelmaan. Yleisempi ja velvoittavampi -käsiteparilla
kuvataan kahden eri yhteistyökentän olemusta ja luonnetta koulussa. Ongelmana on, että
luonnehdinnat rajoittavat eri yhteistyömuotojen kehittymistä tai niiden mahdollisuuksia
toimia koulun kokonaisuutta rakentavana yhteistyöfoorumina.

On kuitenkin väärin ajatella, ettei koulun organisoitumisella tiimeiksi ole merkitystä.
Edellä lainatut opettajat ovat nähneet tiimeissä käytävän keskustelun olleen merkityksel-
listä ja antaneen mahdollisuuden puhua työstä. Tässä mielessä yhteistyön kehittäminen
kaikissa sen muodoissa on aina kannattavaa. Koulu organisaationa ja opettajan työ tuo tii-
mityöhön omat erityispiirteensä ja seurauksensa, joiden tiedostaminen on tiimityössä kes-
keistä.

7.4.3.3 Koulutustausta opettajia jakavana tekijänä

Työyhteisössä tiimityö herättää eri opettajissa erilaisia kokemuksia, joiden taustalla voi
olla myös yhteinen ajallinen tai kontekstuaalinen historia. Samanikäisyys on eräs yhteis-
työtä rakentava tekijä. Tietty aika kantaa mukanaan tietyntyyppisiä arvoja, joita kaikki
eivät koe yhtä vahvasti tai jotka puuttuvat toisilta kokonaan. Samanikäisyyttä ei tässä tut-
kimuksessa nähdä niinkään konkreettisiin ikävuosiin liittyvänä ilmiönä, vaan kyse on
ennemminkin itsensä tunnistamisesta osaksi tiettyä työhistoriallista tapahtumakokonai-
suutta tai -ketjua. Tiimityö saa tällöin institutionaalisia merkityksiä ja sisältöjä. Saman-
ikäisyys voi näkyä esimerkiksi yhteisinä koulutuskokemuksina, jolloin on helpompi jakaa
samantyyppisiä tavoitteita ja käsityksiä. Opettajankoulutuksella on tässä mielessä oma
tärkeä merkityksensä tiimityön toteutumisessa.

Näyte 43 (B3):
K: Mitkä asiat helpottivat yhteistyön tekemistä?

H: Samanikäisyys ja kokemustausta auttoivat tiimityön aloittamisessa ja tekemistä. Ajatte-
lemme asioista samalla tavalla. Olemme jo koulutuksessa oppineet tekemään yhdessä töitä,
joten ei tämä tiimityö niin uusi asia ollut. Me olemme kaikki uusia ja aika nuoria, joten
ainakin minä koen, että omien käsitysten jakaminen on meidän kesken toiminut moitteetto-
masti ja luontevasti. Varmaan on myös niin, että me nuorina opettajanalkuina olemme val-
miimpia pistämään itsemme likoon, kun meillä ei ole vielä niin vakiintuneita toimintamal-
leja. Alku sujuikin aika vaivattomasti, koska olemme aika paljon muutenkin tekemissä tois-
temme kanssa. Myöhemmin pohdimme enemmän sitä, että tehdäänkö me tätä tiimityötä
oikealla tavalla.
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Tiimityöhön tuodaan aikaisemmat kokemukset ja käsitykset yhteistoiminnan luon-
teesta ja merkityksestä. Tiimityöhön lähteminen on kiinnittymistä osaksi ryhmää, ja tämä
tapahtuu sekä opettajiin liittyvien piirteiden tasolla (samanikäisyys, kokemustausta) että
henkilökohtaisella tasolla (omien käsitysten jakaminen on toiminut moitteettomasti).
Haastateltu opettaja näkee koulutustaustaansa viitaten tiimityön positiivisena työtapana.
Koulutuksessa saadut kokemukset auttoivat tunnistamaan tiimityössä paljon tuttuja piir-
teitä, joten tiimillä oli näin ollen valmiuksia omaksua tiimityön mukanaan tuomia muu-
toksia. Voidaan olettaa, että opettajakoulutuksen luomilla käsityksillä ja yhteistyökoke-
muksilla on merkitystä opettajien yhteistyön lisääntymiselle koulussa. Kouluyhteisöönsä
juuri tulleilla ja vasta valmistuneilla opettajilla on vähemmän perinteisiä opettajakulttuu-
riin liittyviä rasitteita, jotka vaikeuttavat yhteistoiminnallisten työtapojen kehittymistä.
Uudet opettajat ovat valmiimpia pistämään itsensä likoon, kun heillä ei ole vielä niin
vakiintuneita toimintamalleja. Uran alkuvaiheessa puuttuvat monet oman luokan hallin-
taan liittyvät rutiinit, jotka usein vahvistavat individualistista opettajaidentiteettiä. Uran
alkuvaiheessa voidaan olla avoimempia erilaisille sosiaalista jäsenyyttä rakentaville koke-
muksille. Tämä edellyttää kuitenkin, että yhteisössä on opettajia, joilla on samantyyppi-
siä kehittymistarpeita.

Kyky nähdä toisissa opettajissa samankaltaisia piirteitä edesauttaa tiimityöhön ryhty-
mistä ja etenkin sen käynnistymistä. Vaivattomuus voi myös johtaa jopa pohdintoihin tii-
mityön oikein tekemisestä, ja ongelmattomuus voi jopa ihmetyttää. Hyvä ja vaivaton alku
tiimityössä oli tässä tutkimuksessa kuitenkin ennemminkin poikkeus kuin sääntö. Eritoten
vanhemmilla opettajilla oli erilaisia, sekä työyhteisöön että koulutukseen liittyviä koke-
muksia kuin nuorilla opettajilla. Opetustaidon arvosanan poistamisella on tämän tutki-
muksen näkökulmasta yhteistyötä edistävä merkitys.

Näyte 44 (A2):
K: Mitkä asiat tiimityössä olivat sinusta hankalia?

H: Minusta tuntuu siltä, että suurin kynnys mulla tässä tiimityössä oli palautteen vastaanot-
tamisessa. Aluksi mua pelotti, että miltähän mun opetus oikein näyttää tai että mitähän
muut oikein ajattelivat minusta. Myöhemmin se pelko helpotti, kun huomasi, ettei tämä nyt
niin kamalaa ollutkaan.

K: Mistä arvelet näiden pelkojen oikein tulevan?

H: Niin kai me ei oikein ole totuttu tällaiseen. Ainakin mulla on jääny koulutuksesta sellai-
nen avuttomuuden tunne, että sitä on niin kuin jotenkin arvostellun kohteena eikä siinä pal-
jon selittelyt auta. Vaikka mulla on ihan hyvä opetustaidon arvosana, en enää koskaan halu-
aisi kokea sitä samaa uudestaan. Aika monella opettajalla on ollut samanlaisia kokemuksia.

K: Keskustelitteko te tästä tiimissä?

H: Joo parikin kertaa. Mutta eihän sitä yhdellä tekijällä voi kaikkea outouden tunnetta selit-
tää, mutta itsestäni tuntui hyvältä huomata, ettei kaikki ongelmat mene omaan piikkiin tai
sillai. Tai että tässä meidänkin työssä on jotain yleisempää ja syvälle juurtunutta.

Palautteen saamiseen liittyvää kokemusta ei jäsennetä pelkästään palautetilanteesta tai
yhteistyösuhteesta käsin, vaan yhteistyösuhteisiin liittyvät ongelmat ja epävarmuus saat-
tavat selittyä myös muilla syillä, kuten viittaukset negatiivisiin opetustaidon arviointiko-
kemuksiin osoittavat. Yhteistoiminnan kehittymisessä on merkittävää se, missä määrin
nämä omaan opettajuuteen liittyvät negatiiviset kokemukset voidaan ylittää. Vaikeutena
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on, että esimerkiksi opetustaidon arviointiin liittyvät kokemukset nostavat esiin voimak-
kaita tunteita kuten avuttomuuden, joka haastateltavan mukaan on opettajien keskuudessa
yleistä (aika monella opettajalla � �). Tässä tilanteessa toisen opetuksesta puhuminen voi
olla todella vaikeaa, koska se voi aktivoida saman avuttomuuden tunteen, jonka opettajat
ovat kokeneet koulutuksessa ja jota vielä on vahvistettu kollegoiden kesken.

Opettajan käsitys itsestään on luonteeltaan kokemuksellista. Haastateltava viittaa pel-
koon siitä, miltä minun opetus oikein näyttää tai mitähän muut minusta oikein ajattelivat.
Palautteessa ja oppituntien seuraamisessa ei opettajan näkökulmasta ole kysymys pelkäs-
tään asiasisällöistä, vaan myös omasta persoonasta. Pelko siitä, ettei tunneilla seurata
suunniteltujen faktojen toteutumista vaan opettajaa itseään, tekee tiimityöstä pelottavan ja
nostaa kynnystä asettaa oma työ yhteisen arvioinnin kohteeksi. Tämän vuoksi tiimityön
tuomat uudet roolit ja yhteistyövaiheet eivät ole varsinkaan kokeneelle opettajalle itses-
tään selviä asioita opittavaksi.

Tiimityössä on tärkeää osata jäsentää mahdollisia pelkoja ja ongelmia yksittäisiä tilan-
teita laajemmin. Tunne pelkojen ja ongelmien leijumaan jäämisestä voi viedä pohjan
koko tiimityöskentelyltä. Jos omia tunteita ei pysty kiinnittämään mihinkään, on todennä-
köistä, että tiimityö osoittautuu syylliseksi moniin sellaisiinkin asioihin, jotka liittyvät
opettajuuden tai koulun historialliseen kehitykseen. Jos opettajat pystyvät yhdessä jäsen-
tämään tiimityöhön liittyviä käsityksiään, voi sillä olla opettajalle suuri, vapauttava mer-
kitys. Tästä syystä mahdollisuus jakaa ja löytää tiimityökokemusten taustalla olevia yhtei-
siä tekijöitä on tiimityössä oleellista. Jos työtään ei pysty tuomaan yhteiseen tarkaste-
luun, jää jotain olennaista yhteistyön kehittämisessä saavuttamatta.

7.4.4 Työyhteisörepertuaarin tiimityötä rakentava kokonaisuus

Työyhteisörepertuaarin rakentumista voidaan kuvata seuraavan kuvion mukaisesti.

Kuvio 10. Työyhteisörepertuaarin dynamiikka.
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Työyhteisörepertuaari rakentuu kolmella tavalla, mutta kahteen suuntaan. Tiimityö
eristäytyy työyhteisössä monella tavalla, mistä voidaan päätellä yhteisön kehittymisen
ongelmallisuus koulun tasolla. Yhteistä eristäytymisen dynamiikalle on yhteistyökulttuu-
rin rakenteiden puute ja toisaalta opettajien kokema avuttomuus yhteisöllisten ilmiöiden
kentässä. Rakentumiseen liittyvä dynamiikka on varsin heikko tämän tutkimuksen aineis-
tossa, vaikkakin se on opettajille merkittävä. Tämä voi johtua työyhteisörepertuaarin
kokonaishallintaa ohjaavasta vastakkainasettelusta, jossa edellä kuvatut dynaamiset pyr-
kimykset polarisoituvat. Tiimityö näyttää korostavan muutosten ja toisaalta vallitsevien
kulttuuristen oletusten välistä ristiriitaa, jolloin tiimityö saa merkityksensä syntyvästä
vastakkainasettelusta.

7.5 Kiirerepertuaari

Tiimityön tunnusmaisimpia seurauksia on kiire, joka ilmenee kiireisyytenä, ennakoimat-
tomuutena, arvaamattomuutena ja kausiluonteisuutena. Kiire on merkittävä tekijä tiimi-
työssä, koska sillä oman sisäisen dynamiikkansa lisäksi on kyky liittää itseensä muiden
repertuaarien piirteitä, mikä tekee kiireestä vahvan yhteistyötä määrittävän piirteen. Tii-
mityössä aikaa on yleensä liian vähän, joten ajankäytöstä tulee helposti yhteistyön ongel-
ma. Kiireen ongelmallisuus nostaa esille kaksi tapaa jäsentää ja tulkita sen merkitystä: tii-
min ulkoa ja sisältä ohjautuva ajankäyttö.

7.5.1 Kiireen ulkoa ohjautuva dynamiikka

Kiireen ulkoa ohjautuvuudella tarkoitetaan kiireen rakentumista opettajan ulkopuolelta
käsin tai kiireen syiden paikantumista tiimin ulkopuolelle. Sillä voidaan myös viitata kii-
reeseen johtavien syiden kasautumiseen ja ketjuuntumiseen, jolloin opettajan mahdolli-
suudet vaikuttaa ajankäyttöön vaikeutuvat. Oleellista on, ettei opettajaa nähdä aktiivisena
aikaongelmien ratkaisijana tai että opettajan omaa aktiivisuutta ei ulkoisiin syihin vedo-
ten nähdä mahdollisena.

7.5.1.1 Ajautuminen kiireeseen

Aikaongelmiin usein ajaudutaan. Ajautumisella viitataan perusteluketjuun, jossa yksittäi-
nen ajankäyttöön liittyvä ongelma johtaa toisiin. Tämä ketjuuntuminen siis voimistaa kii-
reen merkitystä yhteistyön ongelmana. Kiire ei ole useinkaan välitön seuraus tiimityöstä,
vaan se hiipii kuin varkain yhteistyön osaksi. Ajankäyttö punoo tehokkaasti yhteen kou-
lukulttuurin monia elementtejä.

Näyte 45 (NG):
K: Millaisia ongelmia teidän tiimillänne oli?
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H: Innostuneesti aloitimme. Heti aluksi vain huomasimme, että aikataulujen kanssa tulee
olemaan koko ajan ongelmia. Muistaakseni sovimme, että viikoittain tiettynä ajankohtana
kokoonnumme ja myöskin tuntien pidolle varasimme joitakin aikoja. Valitettavasti olimme
vuorotellen pois koulusta ja minulla oli luokassani melkoisia ongelmia, joten työskente-
lymme ontui koko ajan. Myöskin päivieni pituudet vaikuttivat suunnitteluun, minä olin aina
luokassa tunnilla, kun muilla loppui koulu. Koulullamme oli jonkin aikaa takkuista, kytättiin
toisten menemiset ja tulemiset, joten oli vaikea olla luokastaan pois ja käyttää esim. koulu-
avustajaa, ettei saanut haukkuja niskaansa.

Tiimityöhön lähteminen oli opettajille ajallinen sijoitus, joka rasitti opettajien muuten-
kin niukkaa aikaresurssia. Ongelmien ilmetessä juuri ajan menettäminen tuntuu negatiivi-
selta. Yllä esitetystä haastattelusta ilmenee kiireen olevan yhteinen nimittäjä monille
opettajan kokemille ongelmille. Tiimin opettajien yritys järjestää aikaa näyttää kaatuneen
alussa siihen, että jokainen joutui vuorotellen olemaan pois koulusta. Myös pitkät työpäi-
vät vaikeuttivat aikataulumuutoksia. Kaiken kukkuraksi takkuinen työyhteisö esti korvaa-
vien järjestelyjen käytön. Aikaa syödään sekä tiimin sisältä käsin että myös ulkoa päin,
jolloin syntyvä kokonaisuus voi lannistaa sitkeimmänkin yrittäjän.

Tiimityölle on aikaa, jos jokainen saa oman ajankäyttönsä järjestykseen. Jos näin ei
tapahdu, ajankäyttöön liittyvät ongelmat usein vain lisääntyvät. Tiimissä yhteistä ajan-
käyttöä pyritään alussa ratkaisemaan yksittäisten opettajien ajankäytöllä, koska tiimityötä
ei osata vielä käyttää ajankäytön kehittämiseen. Ajautuminen vahvistaa käsitystä yksittäi-
sen ajanhallinnan ylivoimaisuudesta, jolloin yhteisestä ajankäytöstä tulee ensin ongelma
ja myöhemmin taakka. Kiire kytkee näin ollen tehokkaasti yhteen opettajan työssä ja
yhteisössä ilmenevät vaikeudet yhteistyön rakentamisessa.

Pitkään jatkunut ja ulkopuolisiin tekijöihin paikallistettava kiire muuttuu helposti
myös yleispäteväksi selitykseksi tiimityön ongelmiin. Kiire on turvallinen selitys, koska
se ei suoranaisesti kohdistu opettajaan ajankäyttäjänä, vaan opettajan työn luonteeseen ja
ehtoihin. Sen, että yhteistä aikaa ei löydy, voi ymmärtää ja hyväksyä työssä tapahtuvien
asioiden kautta (pitkät työpäivät, sairastelu, oman luokan ongelmat ja kyttäily). Vetoa-
malla kiireeseen tiimityön ongelmat normalisoituvat. Kiireen yhteisöllistä selitysvoimaa
vahvistetaan kyttäilyn kautta, jossa työyhteisö vahtii opettajien tekemisiä ja tulemisia.
Ajautuminen jättää varsin vähän tilaa ja mahdollisuuksia positiivisten kokemusten synty-
miselle tiimityössä, mikä puolestaan heikentää opettajan sitoutumista tiimityöhön.

Haastattelun lopussa kiireen merkitystä vahvistetaan työyhteisörepertuaarin avulla,
missä korostuu käsitys ajasta yhteisöllisenä resurssina. Kiire tuo opettajan ajankäyttöön
yhteisöllistä ajanhallintaa. Ajankäytön kontrolloimisella pidetään yllä opettajien välisiä
rajoja, mikä näkyy yhteisen aikaresurssin tarkkailuna (koulunkäyntiavustaja). Ajankäyt-
töä ei määritellä vain omista tai tiimin tarpeista käsin, vaan yhteisössä vallitsee oma aika-
käsityksensä, jota tässä kohdin ilmaistaan puhumalla kyttäilystä. Kouluavustajan käyttö
on astumista yhteisöllisen ajankäytön alueelle, ja tämä rikkoo opettajien oman ja yhteisöl-
lisen ajankäytön välisen raja-aidan. Niinpä tiimin on vaikea ratkaista ajankäyttöön liitty-
viä ongelmiaan tiimin ulkopuolisin keinoin, kun yhteisön käsitys ajankäytöstä ei ole
samansuuntainen kuin tiimin käsitys.
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7.5.1.2 Kiireen ketjuuntuminen

Kiireen ketjuuntumisella tarkoitetaan opettajan työn luonteeseen liittyvien arkisten vel-
vollisuuksien kytkeytymistä tiimityöhön. Ketjuuntuminen korostaa opettajan työn koko-
naisvaltaisuutta, ja tiimityön ja opettajan työn välinen rajanveto käykin ketjuuntumisen
seurauksena vaikeaksi. Kiire sitoo tehokkaasti monet ongelmat yhteen ja korostaa opetta-
jan ammatin monimuotoisuutta. Luokan tapahtumat ja oppilaan tarpeet asettuvat tiimi-
työn edelle, koska ne velvoittavat opettajaa ja korostavat opettajan ammatin huolehtivuut-
ta ja inhimillistä välittämistä kuvaavia piirteitä.

Näyte 46 (A2):
K: Miten ajankäyttöön liittyvät ongelmat ilmenevät?

H: Me olimme miettineet valmiiksi moniakin erilaisia vaihtoehtoja aikapulan voittamiseksi,
kuten kouluavustajien käyttöä tai suurryhmäopetusta. Monesti kävi kuitenkin niin, että tämä
tukijärjestelmä osoittautui ongelmalliseksi. Esimerkiksi Pekan repun piilottamisesta nousi
iso riita kerran, jota piti olla selvittämässä ja ei mennyt kovin kauaa, kun Pekan äiti soitti ja
siinä vierähti taas tovin aikaa kun juttua selvitettiin. Jos näitä keskeytyksiä ei ollut niin sit-
ten joku meistä tai toisista opettajista oli sairas. Koko homma meinasi levitä käsiin. Opetta-
jana joudut koko ajan varautumaan siihen että asiat saattavat muuttua todella nopeasti ja
kaikki muutokset kaatuu meidän opettajien päälle.

Ennen tiimityöhön ryhtymistä opettajien kanssa käytiin läpi erilaisia vaihtoehtoja, joi-
den avulla ajan löytymistä voitiin helpottaa. Nämä keinot saattoivat kuitenkin olla ristirii-
taisia opettajan ammatin luonteeseen kuuluvan velvollisuudentunteen ja kokonaisvaltai-
suuden kanssa. Opettajan työ näyttää olevan monien tapahtumien virtaa, jossa voi yhtä
aikaa tapahtua monia asioita ja josta on vaikea irrottautua tiimityönkään ajaksi. Varautu-
minen aikaongelmiin ei välttämättä poista niiden ilmenemistä (olimme varautuneet � �).
Aika ei opettajan työssä ole vakioitavissa, vaan aika on sidoksissa opettajan työssä vai-
kuttavaan ihmissuhdeverkostoon (oppilas, oppilasryhmät, vanhemmat, toisten sairaste-
lusta johtuvat sijaisjärjestelyt). Opettajuuteen kuuluu olla käytettävissä erityisesti oppilai-
siin liittyvien asioiden selvittämisessä. Näitä asioita ei voi delegoida toisille opettajille
eikä näiden voi antaa odottaa (pitää varautua � �).

Kiire on myös opettajan työkalu: kiirehtimällä yritetään sovittaa yhteen työn syklistä
luonnetta. Kiirehtimällä pyritään tasaamaan työmäärän vaihtelevuutta, jolloin tiimityöstä
tulee katkonaista ei ainoastaan häiriöiden vuoksi, vaan myös kiireen uhan vuoksi (joudut
koko ajan varautumaan � �). Tiimityölle ei ole helppo järjestää aikaa, joka olisi erillistä
opettajan työn kokonaisuudesta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Eritoten opettajan
omaan luokkaan liittyvät tapahtumat ovat erityisen herkkiä sekoittamaan tiimityön ajan-
käyttöä. Kun tiimissä on kolme opettajaa, niin myös riski ajankäytön pettämisestä on kol-
minkertainen. Tästä seuraa odottamista, katkonaisuutta ja ajan kulumista muuhun kuin tii-
min toimintaan.

Opettajan työn luokkahuonekeskeisyys korostuu monien pienten asioiden kautta, joi-
den tapahtumahetkeä tai ilmenemistä on vaikeaa ennustaa. Tiimityö on haavoittuvainen
juuri tämänkaltaisten tapahtumien vuoksi, koska ne velvoittavat erityisesti yksittäistä
opettajaa, eivät tiimiä. Esimerkiksi oppilaiden ongelmat rakentuvat opettajan puheessa
ajalliseksi jatkumoksi, jossa ongelma liittyy päivän aikaisempiin tapahtumiin tai seuraa-
vaan päivään. Tällöin yksittäiset episodit (oppilaiden riita) voivat olla osa tapahtumaket-
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jua, joka on alkanut jo aikaisemmin (joku on piilottanut repun) ja jatkuu vielä tiimityön
aikana (vanhemmat soittavat). Yksittäiset tapahtumat voivat nousta opettajan toimintaa ja
selvittämistä vaativiksi koko edellä kuvatun tapahtumaketjun ajan. Tiimityöskentely voi
sattua keskelle edellä kuvattua tapahtumaketjua, jolloin yhteistyö voi muodostua katko-
naiseksi ja hajanaiseksi. Tästä näkökulmasta katsoen opettajan työn luonne on potentiaali-
nen riski tiimityön sujuvuudelle ja jatkuvuudelle.

7.5.1.3 Ajankäytön pirstaloituminen

Opettajan työ on myös liukumassa lukujärjestyksen muotoilemien tuntirajojen ulkopuo-
lelle. Oppilaat ovat mukana luokan ulkopuolelle suuntautuvissa projekteissa, joiden
toteuttaminen vaatii väljempää ajankäyttöä. Saman luokankaan oppilaat eivät välttämättä
työskentele samaan tahtiin ja yhteisellä aikataululla, vaan erilaiset tavoitteet, tehtävät ja
kiinnostuksen kohteet vaativat erilaista ajankäyttöä. Oppilaat jäävät usein koulupäivän
jälkeenkin työskentelemään, samoin kuin opettaja tekee hoitaessaan suhteitaan sidosryh-
miin tai ratkaistessaan oppilashuollollisia kysymyksiä. Opettajien tehtävien ja toimenku-
van laajentuessa ajan käyttäminen muuttuu usein enemmän määrällisesti kuin laadullises-
ti.

Näyte 47 (A1):
H: Aikaa menee nykyisin paljon kaikkeen muuhun kuin oppituntien pitämiseen. Monet oppi-
laiden kanssa tehtävät projektit ovat sellaisia, että ne vievät aikaa ja eri oppilaatkin käyttä-
vät sitä eri tavalla. Monesti oppilaat jäävät koulun jälkeenkin tekemään töitään ja minulla
on olemassa monia koulun kehittämisprojekteja ja vanhempien kanssakin on monta rautaa
tulessa. Minun pitäisi vielä suorittaa nuo suoti (suomi tietoyhteiskunnaksi AW) opinnot lop-
puun, joten aika ei tahdo millään riittää kaiken tekemiseen.

K: Miten olet yrittänyt ratkaista kuvaamaasi aikapulaa?

H: No jotkut asiat jäävät väkisinkin vähemmälle huomiolle, riippuen ajankohdasta ja tilan-
teesta. Tulee monesti huono omatunto, kun ei ehdi millään paneutua huolella kaikkeen. Jos-
kus pitää karsia tehtäviä tai kieltäytyä tarjotuista hommista. Siinä tahtoo usein vaan käydä
niin, että juuri kun on päässyt jonkinlaiseen tasapainoon aikataulujen kanssa, niin taas
tulee jotain, joka saa systeemit sekaisin

K: Millä perusteella teet valintoja ajankäytön suhteen?

H: No se riippuu vähän tilanteesta, mutta usein joutuu tinkimään hieman kaikesta, mutta
eritoten opiskelu tahtoo jäädä luvattoman vähälle. Oman luokkani asioihin pyrin panosta-
maan, koska siitä on vaikea tinkiä enkä toisaalta haluaisikaan sitä tehdä.

Näytteen 47 opettaja rakentaa kiireen perustelunsa opettajan työnkuvan ympärille.
Työn muutoksesta seuraa ajallinen kokonaisuus, joka ei tahdo pysyä hallinnassa. Lopussa
opettajan kiireen ainoaksi ratkaisuvaihtoehdoksi jää luopuminen omista ammatillisista
kehittämistarpeista. Työn sisällön ja luonteen muuttuessa ajankäyttö käy vaikeammin hal-
littaviksi. Ajankäyttöä eivät enää ohjaa niinkään lukujärjestykselliset ja oppikirjaan liitty-
vät normit, vaan lisääntyvässä määrin ajankäytöltään erilaiset oppimisteemat tai opetus-
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kokonaisuudet. Ajankäytön suunnittelu ja hallinta vaikeutuvat, koska erilaisten sattumien
ja poikkeamien todennäköisyys kasvaa. Näin tapahtuu luokassa (oppilaiden projektit),
työyhteisössä (erilaiset kehittämisprojektit) ja ammatillisen kehittymisen puolella (suoti).

Opettajan aikaa käyttävät monet tahot. Tästä oppilaiden muuttuva ajankäyttötarve on
eräs ilmentymä. Ajankäytön muutosta ei ole helppo havaita, koska se pirstaloituu moniksi
pieniksi tapahtumiksi, joiden vuoksi ajankäyttötarve kokonaisuutena kasvaa (oppilaat,
vanhemmat, työyhteisö, opettajat, jatkokoulutus). Kun opettajan niukkenevista aikaresurs-
seista kilpailevat monet yksittäiset tekijät, on opettajan vaikea pitää yllä eheää kuvaa
ajankäytöstään. Tästä seuraa kaksi tiimityössä merkittävää ongelmaa. Ensinnäkin tiimi-
työstä seuraa huono omatunto, koska oppilaiden asioihin ei ehdi paneutua kunnolla. Siksi
opettajan puheessa korostuu tarve asettaa oman luokan tarpeet etusijalle, mikä vähentää
tiimityölle käytettävää aikaa. Kiireen seuraukset näkyvätkin ensisijaisesti opettajan
eivätkä niinkään tiimin aikapulana. Toinen seuraus pirstaloitumisesta on opettajan amma-
tillisten kehittymismahdollisuuksien heikkeneminen. Opettaja joutuu vallitsevien muutos-
ten myötä hakemaan ratkaisuja sieltä, missä uusia vaihtoehtoja on vähän tarjolla.

7.5.1.4 Eriytyvä ajankäyttö

Viimeaikaiset muutos- ja kehittämispyrkimykset voivat tämän vuoksi ajankäytön suhteen
johtaa umpikujaan, jossa uudistukset eivät jäsennä työn sisältöä ja kokonaisuutta uudella
tavalla, vaan kasvattavat työn määrää ja kiirettä. Opettaja voi helposti ajautua tilantee-
seen, jossa kaikkea ei ehdi tehdä. Aika voi olla kuin liima, joka näyttää sitovan kaikki
ongelmat yhteen. Tämä koettelee ryhmän toimintaa.

Näyte 48 (NG):
H: Halusimme aloittaa, motivaatiotaso oli korkea. Ensimmäinen kokoontuminen järjestyi
helposti, suunnittelimme yhden kokonaisuuden, jonka myös toteutimme Anitan (AW) luo-
kassa. Sen jälkeen Anitalla (AW) oli paljon poissaoloja sairastelun takia. Odottelimme
Miian (AW) kanssa, koska oli sovittu työ tehtäväksi kolmestaan. Odottelussa meni jouluun
saakka. Päätimme aloittaa uudelleen vuoden alusta, mutta työ ei koskaan alkanut. Miksi,
sitä onkin vaikeampi selittää. Luulen, että yhtenä vaikuttavana tekijänä oli se, että olimme
luovuttaneet jo, koska aikataulu oli tiukka. Edelleen Anitalla (AW) oli vaikeata järjestää
itselleen aikoja, koska hänellä oli paljon tunteja ja opiskelua.

Siis ryhmän koostumus ei ollut sellainen, joka olisi voinut toimia. Olisi pitänyt alussa tar-
kemmin analysoida jokaisen jäsenen kohdalta, että onko mahdollisuuksia aloittaa vielä yksi
projekti lisää. Itselläni nimittäin alkoi vuoden alussa opintokurssi, joka vei kaiken vapaa-
aikani ja vie vieläkin, joten olisin ollut valmis viemään tämän tiimikokeilun läpi jo viime
vuoden puolella. Miialla (AW) kyllä olisi ollut aikaa.

Yhteistyössä rakennetaan ajallista jatkumoa, joka kiinnittyy sekä tapahtumiin että niitä
rakentaviin ihmisiin. Alkuinnostuksen vastapainoksi haastateltava kuvaa monia petty-
myksiä ja ongelmia, jotka kiteytyvät lopuksi ryhmän koostumuksesta johtuviksi. Yhteis-
työ voi ideana ja toimintamallina innostaa opettajia kokeiluun, jossa kuitenkaan edelly-
tykset eivät aina tue yhteistyön kehittämiseen tähtääviä muutoksia. Yhteistyö voi olla
koulussa edellä kuvatulla tavalla hyvinkin innostava ja kannatettava ajatus, mutta siihen
ryhtymistä hidastaa työmäärästä (� � vielä projekti lisää) johtuva ajanpuute. Nekin, joilla



149
aikaa olisi, törmäävät työyhteisössä vallitsevaan kiireeseen. Tämän vuoksi on turvallisem-
paa käyttää aikaa omiin eikä yhteisöllisiin hankkeisiin. Omissa hankkeissa aikarajat ja
ajankäyttömahdollisuudet eivät ole sidoksissa muiden ajankäyttöön, ja niinpä ei tarvitse
odotella toisia tai todeta, ettei ehdi.

Kiire kasautuu tiimityössä, koska se tuo yhteen erilaiset aikaa kuluttavat tekijät. Sai-
rastelu, laaja opetusvelvollisuus ja opiskelu voivat vetää yksittäisen opettajan aikataulun
niin tiukalle, että sen oheen on vaikea synnyttää yhteistä ajanhallintaa. Näyttää siltä, että
tiimityössä pyrkimys yhteiseen ajanhallintaan on ristiriidassa opettajan oman ajankäyttö-
kulttuurin kanssa. Tiimityössä pitää sovittaa yhteen erilaiset ajankäyttömallit, jolloin jo
yhden opettajan ajankäytön muutos (sairastelu, paljon tunteja, opiskelu) riittää ruuhkaut-
tamaan koko tiimin ajankäytön. Tiimityössä opettajien yksittäinen ajankäyttö törmää vaa-
timukseen yhteisestä ajankäytöstä, jolloin opettaja voi kokea, että ajanhallinta luisuu
hänen omista käsistään. Tästä syystä yksittäisen opettajan lisääntyvät ajankäyttövaati-
mukset estävät tehokkaasti yhteisen ajanhallinnan rakentumista kouluihimme.

Yhteistyössä ajankäytön ongelmallisuutta voidaan korostaa viittaamalla ryhmärepertu-
aarin mukaisiin käsityksiin. Ryhmän koostumus voi olla sellainen kokonaisuus, joka selit-
tää eri aikakäsitysten yhteentörmäystä ja tämän seurauksia. Vetoaminen ryhmän koostu-
mukseen on myös helpottavaa, koska syy ei ole itsessä eikä epäonnistumista tarvitse
nähdä henkilökohtaisena tappiona. Jokainen voi säilyttää oman näkemyksensä ajasta ja
sen käytöstä, ilman että tiimityökokemus herättäisi pohtimaan syntynyttä ristiriitaa. Ryh-
mäkoostumukseen vetoaminen tekee kiireestä luonnollisen ja hyväksyttävän asian.

7.5.2 Kiireen sisältäpäin ohjautuva dynamiikka

Kiireen sisäisellä dynamiikalla viitataan opettajien toimiin kiireen synnyttämien ongelmi-
en ratkaisemisessa. Kyse on aktiivisesta pyrkimyksestä hallita ajankäyttöä ja ottaa vastuu-
ta ajan järjestämisestä. Tiimin sisäisellä ajanhallinnalla ei tarkoiteta ajankäytön ongelmat-
tomuutta, vaan ennemminkin pyrkimystä luoda tiimin sisälle käytäntöjä, jotka helpotta-
vat ajankäyttöä ja vähentävät tiimityön synnyttämää kiireen tunnetta. Sisältä käsin ohjau-
tuvassa ajankäytössä on oleellista opettajan pyrkimys aktiiviseen ajanhallintaan.

7.5.2.1 Ajallisen jatkumon rakentaminen

Kiireen tulkinnassa on merkittävää se, millaisesta aikaperspektiivistä tiimityötä tarkastel-
laan. Kiireen näkeminen ajallisena jatkumona antaa opettajille aikaa ja mahdollisuuksia
nähdä ajankäyttöön liittyvät ongelmat väliaikaisina, ja tämä laajentaa opettajien käytössä
olevia ajanhallintamahdollisuuksia.

Näyte 49 (C4):
K: Miten aikaongelmaa voitaisiin ratkaista?

H1: Pitäisi viedä koko systeemi vielä pidemmälle, pitäisi varata yhteinen aika, ja asenne-
puolella pitäisi asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Meillä ei ole mukamas aikaa, mutta koke-
mukseni mukaan suunnitteluun uhratun ajan saa aina moninkertaisesti takaisin? Vaikka
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aikaa oli vähän, niin muut auttoivat asioiden järjestämisessä. Ehkä parasta oli, kun me
saimme suunniteltua ja tehtyä sen yhteisen kokonaisuuden, niin tuntui siltä, että kaikki pala-
set loksahtivat kohdalleen. Meillä oli mukavasti materiaalia tulevillekin vuosille ja ne tuo-
kiot menivät kuin itsestään. Tuntui lopussa siltä, että nytkö tämä on jo ohi.

Tiimikollega toteaa puolestaan seuraavasti:
Näyte 50 (C4):

K: Mikä tekee ajankäytöstä niin ongelmallisen?

H2: Aika on suhteellista. Sen ajan minkä käyttää yhteiseen suunnitteluun saa moninkertai-
sesti takaisin uusina ideoina ja uudistuneena opetuksena. Minä olen sitä mieltä, että meille
opettajille tämä on vaikea asia mieltää. Me tuijotamme liian helposti tätä hetkeä, emmekä
näe metsää puilta. Alun jälkeen koko tiimityö alkoi sujua paremmin, koska alussa käytimme
paljon aikaa siihen opetteluun ja minä ainakin olin hieman varautunut sen suhteen mitä
tästä seuraa. Jatkossa aloimme tuntea paremmin toistemme työtapoja, joten yhteistyökin
alkoi sujua joustavammin ja tehokkaammin. Aikaa ei enää tärvääntynyt turhaan.

On selvää, että jokainen uudistus vaatii alussa ajallista satsausta, jotta se voisi myö-
hemmin tulla luontevaksi osaksi opettajan työtä. Ajankäytön näkeminen pitemmän aika-
välin ilmiönä on opettajan työssä vaikeaa, koska niin monta asiaa tapahtuu tässä ja nyt.
Oppimisprosesseille ja ongelmanratkaisulle ei tiimityössä tahdo löytyä tilaa eikä aikaa.
Asiat täytyy monesti pilkkoa lyhyiksi ajanjaksoiksi, jotta niiden hallinta olisi mahdol-
lista. Viimeistä edellinen haastattelujakso tuo esiin ajan järjestämiseen liittyvän uuden
elementin: opettajan vastuun ja merkityksen ajan käyttäjänä nähdään liittyvän asenteisiin
ja kykyyn asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Sen sijaan, että opettajan ajankäyttö olisi
omien asioiden hoitamista, opettaja kuvaa, että yhteisen suunnittelun kautta syntyy ajan-
säästöä. Kiire on kyvyttömyyttä nähdä pidemmälle, aikaan, jossa asiat alkavat loksahtaa
kohdalleen ja tiimityö toimii kuin itsestään.

Onkin ilmeistä, että yhteistyön tuomaan kiireeseen liittyvät ongelmat vaativat koulun
toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten lisäksi myös opettajan aktiivista vastuunot-
toa ajan järjestämisessä. Kiire ei ole itse ongelma, vaan seuraus. Näytteessä 50 kiireen
hoitaminen nähdään yhteisvastuullisena, mutta haasteltava ei oleta, että systeemin olisi
tehtävä jotakin, ennen kuin opettaja tarttuu aikakysymykseen. Kiireen ei myöskään ole-
teta helpottavan tässä ja nyt, vaan kiireen helpottaminen liitetään suunnitteluun ja yhtei-
seen toteutukseen. Kiireen merkitys yhteistyössä liittyy edellä lainatuissa opettajien haas-
tatteluissa siihen, mitä kiireestä seuraa. Jos kiire luo kuvan lisääntyvistä ongelmista, on
sen hoitamiseen vaikea motivoitua, jolloin keskitytään mieluummin oman luokan hoita-
miseen. Jos taas edellä kuvatun mukaisesti kiire nähdään osana prosessia, josta seuraa
myönteisiä asioita (lisää materiaalia, uudet ideat ja opetuksen uudistuminen), kiire on
välivaihe, jota seuraa ajankäytön helpottuminen.

Viimeisimmässä haastattelujaksossa aika nähdään edellisen lisäksi myös tiimin sisäi-
senä kysymyksenä, jolloin pitemmän aikavälin hyödyn oheen koetaan, että yhteistyön
idean selkiytyminen ja keskinäinen työtapojen tunteminen on kiireen voittamisen avain-
kysymys. Ajan näkeminen suhteellisena auttaa näkemään metsän puilta, jolloin voidaan
nähdä, ettei aika pelkästään kulu, vaan siitä voidaan myös hyödyntää. Uudet ideat ja ope-
tuksen uudistaminen vaativat ajallista panostamista ja ajankäyttöä koskevien valintojen
tekemistä. Hätäily ja lyhytnäköiset ratkaisut johtavat erilaisten asioiden perässä juoksemi-
seen ja kiireeseen, ja kokonaisuus jää paljastumatta.
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Tiimityön onnistumisen kannalta on myös keskeistä se, että ajankäyttö jäsennetään
yhteisenä tehtävänä eikä niinkään jokaisen erillisenä ongelmana. Tiimityö johtaa usein
ajalliseen ristiriitaan, jossa omasta ajankäytöstä ollaan siirtymässä yhteiseen ajankäyt-
töön. Tällöin omasta aikaresurssista luopuminen ei heti näy ajankäytön helpottumisena,
vaan paradoksaalisesti uudet toimintamuodot vaativat alussa lisää aikaa, jotta niitä voi-
daan hyödyntää myöhemmin ajan säästämisen tarkoituksessa. Vasta kun ajankäyttö alkaa
saada yhteisöllisiä merkityksiä (toisten työtapojen tunteminen, varautuneisuuden vähene-
minen), se samalla saa konkreettisempia merkityksiä ja sisältöjä. Tällöin tiimityön käy-
tännöllisyydellä on merkitys tiimityön ajanhallinnassa ja sen kokemisessa. Käytännölli-
syysrepertuaarilla voidaan parhaimmillaan vahvistaa yhteistyön positiivisia kokemuksia
ja rakentaa positiivista aikaperspektiiviä. Käytännöllisyys on opettajille hyvä vastine ajal-
lisille uhrauksille ja panostuksille.

Viittaukset toisten työtapojen tuntemiseen tai asioiden loksahtamiseen paikoilleen viit-
taavat yhteisten kokemusten merkitykseen ajan järjestämisessä. Jos tiimin jäsenet ovat
riittävän samankaltaisia, voidaan kiireestä johtuvia ongelmia myös hallita paremmin. Tii-
min yhteisten strategioiden synnyssä itse asia (kiire) ei ole määräävä tekijä, vaan se,
missä määrin opettajat omaavat samantyyppisiä näkemyksiä ja valmiuksia kiireen hoita-
miseen. Ongelman hoitaminen on vastakohta kiireen passiiviselle hyväksymiselle, ja tii-
min pyrkimys samankaltaisuuteen voidaan nähdä positiivisena ilmiönä. Jo aikaisemmin
totesin, että pyrkimyksellä samankaltaisuuksiin voi olla sekä negatiivisia että positiivisia
seurauksia, riippuen siitä, käytetäänkö pyrkimystä oppimisen edistämiseen vaiko ajan hal-
linnan parantamiseen.

Opettajat ovat joustavia ajan kulumisen suhteen, jos he voivat nähdä sen tuottavan
positiivisia tuloksia. Jos suunnitteluvaiheessa kuluu liian paljon aikaa sen miettimiseen,
mitä ja miten sanoisi (varautuneisuus), on todennäköistä, että ajan myötä tämäntyyppi-
nen yhteistyö näyttäytyy opettajalle ajan hukkana. On piinaavaa olla tilanteessa, jossa
muutenkin niukasti olevaa aikaa kuluu ilman, että saavutetaan merkittävää konkreettista
edistymistä. Ongelmilla on taipumus lyhentää aikaperspektiiviä, jolloin tiimityön jatko
voi näyttäytyä ajanhukkana, mikä lisää tiimityöstä luopumisen mahdollisuutta.

7.5.2.2 Kiire ongelmanratkaisun välineenä

Kiireen ongelmallisuudesta seuraa, että tiimin ongelmanratkaisuvalmiuksien merkitys
korostuu yhteistyössä. Kiire voi olla opettajille mahdollisuus löytää yhteisiä ajanhallin-
nan keinoja tai mahdollisuus tarkastella omaa roolia kiireen synnyssä.

Näyte 51 (B3):
K: Mitä näitä aikaongelmia voisi helpottaa?

H: Kun kiireestä meinasi tulla koko tiimityön ainut sisältö, niin me ainakin vihelsimme pelin
poikki ja mietittiin yhdessä missä mennään ja mitä pitäisi tehdä. Totesimme, että osaksi mei-
dän kiireet johtuvat siitä että jokainen meistä on niin monessa muussa projektissa mukana,
ettei aika tahdo millään riittää kaikkiin. Me myös huomasimme, että eri projekteja voidaan
yhdistellä niin, ettei tarvitse joka asialle varat omaa aikaa. Tai niin kuin me sitten päätimme
ottaa tuo ympäristöteeman yhteisen suunnittelun kohteeksi, kun aikaisemmin jokainen työsti
sitä omalla tahollaan.
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Aikapulan kokeminen voidaan nähdä myös eräänlaisena "terveysrajoittimena". Kun
ajankäyttö pettää, on tuhoisaa korvata aikaa pelkästään lisäämällä tai lainaamalla sitä tois-
ten toimintojen kustannuksella. Aikapulan tunnistamisen pitäisi johtaa ajankäytön tutki-
miseen ja muuttuneisiin toimintamalleihin ja -käsityksiin (missä mennään ja mitä pitäisi
tehdä). Tiimityön sisäisen ajankäytön tarkastelun ohella tiimityötä tulisi pystyä tarkastele-
maan laajemmassa viitekehyksessä, jotta tiimityön ongelmia ei nähdä pelkästään ryhmän
sisäisinä ilmiöinä, vaan osattaisiin nähdä ajankäytön laajempi konteksti (muut projektit,
erillisyys). Ilman ajankäytön pohtimista on suuri vaara, että hämmennys, joka syntyy tii-
mityön ristiriitaisista kokemuksista, kääntyy tiimityötä vastaan. Uudistuksiin liittyvissä
aikaongelmissa ei ole pelkästään kysymys opettajan ratkaisuista, vaan uudistus itsessään
voi olla ajankäytöllisesti mahdoton toteuttaa. Myös tämän vuoksi opettajien pitäisi voida
tutkia ajankäytön eri ulottuvuuksia ja seurauksia.

Tiimityöhön osallistuvat opettajat olivat aktiivisia ja innokkaita kehittämään työtään ja
koulua myös muulla tavoin. He olivat mukana monissa muissakin kehittämishankkeissa.
Niinpä ajan puute tai ajan järjestämisen vaikeus johtui usein monista samanaikaisista
kehittämisprojekteista ja niiden mahdollisesta erillisyydestä. Edellä lainattu opettaja
toteaa, että onnistunut ajankäytön hallinta edellyttää tiimityön tarkastelemista osana opet-
tajan muuta työtä. Tässä mielessä tiimin pyrkimys yhdistellä projekteja ja tematisoida
olemassa olevaa työtä tiimityön sisällöksi auttaa liittämään tiimityön kiinteäksi osaksi jo
olemassa olevia kehittämispyrkimyksiä.

7.5.2.3 Kiireen näkeminen osana muutosta

Kiire voi olla myös ilmiö, jota voidaan tiimityössä tarkastella luonnollisena seurauksena
uusien toimintatapojen oppimisesta ja kehittymisestä. Kiireen tulkinnassa on seurausten
kannalta merkitystä sillä, nähdäänkö kiire osana muutosten ketjua vai merkkinä epäonnis-
tumisesta.

Näyte 52 (C4):
K: Miten tiimityönne lähti liikkeelle?

H: Alussa pohdin hiukan sitä että, mitähän tästä tulee, kun aika tuntui lipsuvan käsistä,
mutta kun yhteinen teema ja tavoite löytyivät, niin asiat loksahtivat kohdalleen. Olen oppi-
nut, ettei heti kannata heittää kirvestä kaivoon, vaan kyllä kaikkea uutta täytyy ensin hieman
mutustella. Tietysti tämä oli vähän toisenlainen juttu, kun tässä pitää saada kaikkien tavoit-
teet sopimaan yhteen, mutta sekin opettaa ja toisaalta eihän sitä koskaan ihan alusta läh-
detä.

K: Miten te teitte aikaongelmien välttämiseksi.

H: Alkuun oli hankaluuksia koska tiimityön kaltainen toimintatapa oli outo. Kun outoudesta
päästiin niin meille tuli oikein puheripulivaihe, jossa puhe rönsyili ja mentiin joskus ihan
hakoteillekin. Mutta se mitä sinä sanoit silloin siellä koulutustilaisuudessa siitä kirjaami-
sesta oli myöhemmässä vaiheessa suureksi avuksi. Näin jälkeen päin arvioituna aikaa kului
hukkaan juuri siitä syystä ettei me pysytty asiassa ja kaiken lisäksi ei päästy päätöksiin asti.
Kaikista muista asioista kyllä puhuttiin, mutta ei itse asiasta. Sen takia meidän piti pitää
monta kokoontumista samasta asiasta, jolloin on jo ihme jos ei siinä touhussa tule kiire.
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Opettaja voi rakentaa suhdettaan tiimityön ajankäyttöön hyväksymällä tiimityön tuo-
mat muutokset haasteina, joihin on löydettävissä syitä ja ratkaisuja. Muutos tuo aina häm-
mennystä ja kaaostakin (mitähän tästä tulee), jonka voi oppia näkemään myös luonnolli-
sena osana uusia asioita (ettei heti kannata heittää kirvestä kaivoon). Onkin merkittävää
yhteistyön kehittymisen näkökulmasta, millaisia tulkintoja ajankäyttö ja siihen liittyvät
ongelmat saavat erityisesti tiimityön alkuvaiheessa. Haastateltu opettaja kuvaa ajan mer-
kitysten rakentumista pitemmän aikavälin tapahtumaketjuna, joka on sisältänyt kaksi
käännekohtaa. Ensimmäisessä vaiheessa yhteisen tavoitteen löytyminen ja toisessa taas
kokoustekniset tekijät ovat auttaneet tiimiä ajanhallinnassa.

Tiimityön aiheuttama hämmennys voi johtaa myös myönteisten asioiden tunnistami-
seen, jolloin ei haeta vahvistusta epävarmuuden tunteelle, vaan myönteisille mahdolli-
suuksille. Tämän vuoksi tiimin aikaongelmat eivät kerää muita ongelmia itseensä eivätkä
ongelmat pääse kasautumaan, jolloin niiden selvittäminen ja ratkaiseminen on huomatta-
vasti helpompaa. Myös aikaisempien kokemusten hyödyntäminen (olen oppinut, eihän
sitä koskaan ihan alusta lähdetä) tukee yhteistyöhön liittyvien muutosten hallintaa.
Aikaisemmat kokemukset nähdään luonteeltaan avoimina ja hyödynnettävinä. Vallitseva
ajankäyttökulttuuri on tällöin resurssi, muttei tiimityötä kahlehtiva toimintamalli.

Realistinen suhtautuminen voidaan nähdä enemmän asia- kuin henkilölähtöisenä ajan-
hallintastrategiana. Ajankäytön tehostaminen tiimityössä on eräs mahdollisuus helpottaa
kiireen mukanaan tuomia ongelmia. Tämä tarkoittaa asiassa pysymistä, kokousteknisten
elementtien hallintaa ja yhteisten tavoitteiden selkiyttämistä. Haastateltava kuvaa tiimipa-
laverin ajautumista puheripulivaiheeseen, jonka seurauksena ei pysytty asiassa, joka puo-
lestaan johti aikaa vieviin ylimääräisiin palavereihin. Se, ettei konkreettisuuteen asti
päästä, voi johtua monesta seikasta, mutta eräs tärkeä tehtävä tiimissä on rytmittää ja
suunnitella ajankäyttö tiimin tavoitteiden ja kulloisenkin tehtävän edellyttämällä tavalla.
Tämä voi olla ristiriidassa sen suhteen, että tiimityötä piti esimerkkinä olevassa tiimissä
saada mutustella ja että yhteistä keskustelukulttuurin aluetta piti luoda puheripulin kautta.
Koska tiimityö ajautuu luonnostaankin vaiheeseen, jossa suunnitelmallisuus jää vähem-
mälle, opettajille on tärkeää löytää tasapaino tavoitteellisemman ja väljemmän vuorovai-
kutuksen kesken.

7.5.2.4 Kiire tahtoasiana

Osalle opettajista kiire voi olla myös haaste, joka kannustaa ponnistelemaan ajan löytämi-
seksi.

Näyte 53 (B3):
K: Miten saitte järjestettyä aikaa tiimityölle?

H: Asia tuntui tärkeältä. Jos joku asia on todella tärkeä, järjestyy sille myös aikaa. Kaikki-
han on lopulta vain järjestelykysymyksiä.

K: Miten järjestitte aikaanne.

H: Sopiminen ja joustavuus olivat meidän vahvoja puoliamme. Koska kaikki ei aina mennyt
niin kuin me suunnittelimme, niin meillä oli kuitenkin tahtoa sovitella ja järjestää asiat
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tilanteiden vaatimalla tavalla. Joskus tilanteet olivat mahdottomia, mutta ei niihin kannatta-
nut juuttua.

Tiimityö voidaan nähdä myös tahtoasiana, jossa yhteistyö on opettajan tekemien valin-
tojen seurausta. Haastateltavan näkemys ei lähde ajasta itsestään käsin, vaan siitä, että itse
tiimityö koettiin tärkeäksi. Tästä peruslähtökohdasta seuraa, että opettajan työssä olevat
asiat asettuvat tiettyyn tärkeysjärjestykseen, jonka mukaan aikaan liittyviä valintoja teh-
dään. Ajankäyttö on myös taitoa ja kykyä hallita ajan kulumista. Tämä todennetaan niiden
opettajien kautta, jotka eivät osaa käyttää tai jakaa aikaa. Nämä opettajat eivät myöskään
osaa sanoa ei ja keräävät asioita ja tehtäviä itselleen. He ovat opettajajoukkoa, joka kii-
reen uhrina ja omien valintojensa seurauksena on joutunut kantamaan kohtuutonta ajan-
käyttöön liittyvää taakkaa.

7.5.3 Kiireen tiimityötä rakentava kokonaisuus

Kiireen rakentumista voidaan kootusti tarkastella seuraavan kuvion mukaisesti.

Kuvio 11. Kiireen dynaaminen kokonaisuus.

Opettajan ajankäyttö suuntautuu kiireen dynamiikan mukaisesti joko tiimin ulkopuoli-
siin tai tiimin sisäisiin tekijöihin. Tiimityön sisältä käsin ohjautuvan ajankäytön avulla
opettajat pyrkivät ottamaan vastuuta yhteistyön ylläpitämisestä, mikä ilmenee aktiivisena
osallistumisena tiimin ongelmanratkaisuprosesseihin ja uusien vaihtoehtojen etsimiseen.
Ristiriidat ja opettajien väliset erot ovat tiimin aktiivisuuden koetinkiviä. Ulkoa ohjautuva
ajankäyttö ilmenee vetäytymisenä yhteisestä vastuusta ja sellaisena ajatteluna, että ongel-
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mat nähdään ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamina. Opettaja onkin tapahtumien uhri tai
marttyyri, ja opettajan tehtäväksi jää vallitsevien ongelmien hyväksyminen ja niihin
sopeutuminen.

Ulkoinen ja sisäinen ajanhallinta johtaa myös erilaisiin aikaperspektiiveihin. Tiimityö
voidaan nähdä korostuneesti tässä ja nyt -tapahtumana, jolloin tulokset ja mahdolliset
ongelmatkin määrittyvät hetkellisesti. Hetkellinen aikakäsitys johtaa yhteistyön pirstaloi-
tumiseen. Pyritään etsimään nopeita ratkaisuja niihinkin tiimityötä koskeviin kysymyk-
siin, jotka vaatisivat ajallista kypsymistä ja kehittymistä. Pitemmällä aikaperspektiivillä
tarkasteltuna yhdessä oppiminen on prosessi, jossa on nähtävissä lyhyen ja pitkän aikavä-
lin tuloksia. Tällöin sekä tiimityön vaatima panostus että sen tulokset eivät ole määriteltä-
vissä yhdestä tilanteesta käsin, vaan ne tulee nähdä jatkumolla, jolla on olemassa sekä
pieniä edistysaskelia että etenemistä kohti suurempia tavoitteita. Ajallisen jatkumon hah-
mottaminen auttaa liittämään yhteen monia ajallisesti erillään olevia mutta sisällöllisesti
ja tavoitteellisesti toisiinsa liittyviä tapahtumia.

Kiireellä on tiimityön selonteoissa hallitseva asema, koska se yhdistää monia tämän
tutkimuksen repertuaareja. Kiireellä on kykyä viitata samanaikaisesti moniin opettajan
työn piirteisiin, mikä tekee sen tunnistamisen hankalaksi. Kiireen moniulotteisuuden ja
kompleksisuuden lisäksi ajankäytön yksityisellä luonteella on koulussa vahva asema, ja
osa kiireen merkityksestä tiimityössä muodostuu yksityisen ja yhteisen ajankäytön väli-
sestä ristiriidasta.

7.6 Tiimityön kokonaishallinta

Pyrin seuraavassa tarkastelemaan sitä, miten eri repertuaarit rakentuvat kokonaisuuksik-
si, jotka voivat muodoltaan ja sisällöiltään olla hyvinkin ristiriitaisia tai sitten, parhaim-
massa tapauksessa, eheitä kokonaisuuksia. Repertuaarien kokonaishallinnan esittelyn
avulla haluan myös osoittaa, ettei tiimityön rakentumista kuvaava malli ole vain minun
päässäni muotoutunut kokonaisuus (vertaa kuviot 6 ja 12), vaan opettajien puheesta nou-
sevia erilaisia tapoja tulkita tiimityön mukanaan tuomia muutoksia (vrt. Suoninen 1993,
136). Seuraavassa on kuvattu kaksi aineistosta esiin nostettua tapausta. Kuvauksessa kes-
kityn yksittäisiä repertuaareja koskevan analyysin sijaan tulkitsemaan opettajien tapaa
rakentaa tiimityön kokonaiskuvaa.

Näyte 54 (A2)
H: Parasta tässä kaikessa on ollut käytännön ideat ja onnistumiset. Sitä kun yksin joutuu
pähkäilemään tätä kaikkea niin eihän hyvät idea ja ajatukset tahtovat kulua nopeasti loppuu
ja sitä alkaa toistamaan helposti itseään. (Näyte 54a.)

H: Arviointitilanteet olivat ainakin minun mielestä hieman valjuja ja pyrimme yleisissä
kysymyksissä ja monesti niin kuin ohitettiin monia asioita, joista olisi voinut puhua enem-
mänkin. (Näyte 54b.)

H: Oppilaat olivat mielissään siitä kun arkeen tuli vähän vaihtelua ja olihan se itsellekin
avartavaa katsella oppilaita sivummalta työskentelemässä toisten opettajien kanssa. Vaikka
me on paljon tehty erilaistakin yhteistyötä niin en ole osannut ajatella sitä tästä näkökul-
masta. Mukava kokemus. (Näyte 54c.)
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H: Me ollaan kaikki samanhenkisiä ja tunnetaan toinen toisemme. On helpompaa työsken-
nellä yhdessä, kun ei tarvitse arvailla mitä toinen ajattelee. (Näyte 54d.)

H: Aika oli suurin ongelma. Aikataulut tahtoivat aina muuttua. Jollakin meistä oli usein
jotakin samanaikaisesti jokin muut homma kesken tai sitten piti mennä johonkin kokouk-
seen. Lukujärjestyksetkään eivät aina täsmänneet yhteen. (Näyte 54e.)

H: Kaikilla on niin paljon töitä, että aloitteen tekeminen on vaikeaa. Siksi on ihan hyvä että
on olemassa tämän tyyppisiä projekteja, joihin voi osallistua. Yleensähän se on niin, että
joidenkin kanssa tulee tehtyä enemmän töitä yhdessä kuten nyt esimerkiksi alkuopettajien
kanssa, mutta sitten on iso osa opettajia, joiden kanssa ei tule oltua paljonkaan tekemisissä.
En oikein osaa edes kaivata. (Näyte 54f.)

H: Tulevaisuus on hieman avoin. En oikein osaa sanoa jatketaanko me vai eikö. Pitää var-
maan pitää pieni tuumaustauko ja antaa ajan kulua niin ehkä sitä osaa paremmin sanoa
halutaanko jatkaa samalla tavalla vai tehdä jotain muuta. (Näyte 54g.)

Näytteessä 54 tiimityötä kuvaava kokonaisvaikutelma on saatu aikaan poimimalla
yhden opettajan haastattelusta eri repertuaareja kuvaavat luonnehdinnat yhteen, ja tässä
tiivistetyssä muodossa voidaan nähdä se, miten tiimityötä kuvaava kokonaisuus raken-
tuu. Aluksi opettaja (osa a) kertoo käytännöllisyysrepertuaariin viitaten tiimityön positii-
visista kokemuksista, joihin hän lisää myöhemmin oppilaisiin liittyviä positiivisia luon-
nehdintoja (osa c). Syntynyt kuva on kuitenkin ristiriitainen kollegiaalisista suhteista luo-
dun kuvan kanssa (osa b). Myös kuvaukset työyhteisössä vallitsevasta hajanaisuudesta
(yhteisen linjan puuttuminen), ryhmän toimintaa rajaavasta samankaltaisuudesta (osa d)
ja johtajasuhteesta (osa f) ovat ristiriidassa alun myönteisten kuvausten suhteen. Koettu
kiire vahvistaa käytännön ja muiden repertuaarien vastakkaisuutta.

Ristiriitaiseksi rakentuva kokonaisuus jää opettajalle hämmennystä aiheuttavaksi,
mikä ilmenee epäselvänä käsityksenä tiimityön jatkamisesta (osa g). Opettajan kokemaa
epäselvyyttä on vaikea ymmärtää tarkastelemalla sitä pelkästään käytännöllisyydestä
käsin. Kun katsotaan kokonaisuutta, jossa eri ristiriidat rakentuvat, voi hyvin ymmärtää,
ettei tiimityö vastaa täysin niitä muutoslupauksia, joita se on opettajalle antanut. Opetta-
jan on kuitenkin vaikea itse nähdä, miten tämä ristiriita rakentuu, koska opettajalle tiimi-
työ näyttäytyy yksittäisinä tulkintoina eikä jäsentyneenä kokonaisuutena. Tiimityön mer-
kitys rakentuukin samanaikaisesti monella tasolla, mutta näyttäytyy opettajalle usein
rajallisesta näkökulmasta käsin. Kokonaisuuden näkemisen vaikeutta vahvistaa ajankäy-
tön pirstaleisuus, jonka seurauksena tiimityöstä muodostuu kokoelma toisiinsa sopimatto-
mia palasia.

Kun näytteen 54 kokonaisuutta tarkastellaan, on siinä selkeästi näkyvillä vastakkain-
asettelu käytännön ja ympäröivän yhteisöllisen rakenteen välillä. Käytäntöjen positiivi-
suutta vahvistetaan sekä uusilla ideoilla että oppilaista saaduilla kokemuksilla. Opettajan
mielestä tiimityöstä kuitenkin puuttuu syvällisyys ja toisaalta yhteisön ajallisten rakentei-
den tuki. Tällä voi olla merkitystä sille, että tiimityössä korostetaan samankaltaisuutta eri-
laisuuden kustannuksella. Kun oma käytännön kokemus ei saa tukea muualta käsin, syn-
tyy myös tarve rakentaa tiimistä suojalinnake, jonka sisällä käytännöt ja opettajien
samankaltaisuus voisivat toimia myönteisellä tavalla. Kokonaisuudesta käsin katsoen
samankaltaisuuden korostaminen on ainut mielekäs vaihtoehto opettajille säilyttää tiimi-
työn eheys, mutta samalla tätä konsensusta varotaan rikkomasta kollegiaalisten suhteiden
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tasolla olevien riskien vuoksi. Tulkinta antaisikin viitteitä siitä, etteivät repertuaarit
rakennu pelkästään sisäisen logiikkansa varassa, vaan tiimityön kokonaisuutta voi ohjata
myös pyrkimys vastakkainasetteluun.

Tiimityön onnistuminen on monen tekijän yhteen nivoutumista, ja onnistuessaan tiimi-
työ näyttäytyy opettajalle luonnollisena ja konstailemattomana kokonaisuutena, kuten
seuraavassa.

Näyte 55 (C4)
H: Jokainen päästiin ominen vahvuuksinemme esille. Tavallisesti opetus kulkee liiaksi oman
luokan ehdoilla, jolloin päädytään väistämättä siihen, että hommat tehdään opettajalähtöi-
sesti ei sen mukaan mitä kukin haluaisi tai osaa tehdä. (Näyte 55a.)

H: Me olimme aikaisemmin puhuneet siitä, että yhteistyön kehittämiseen pitäisi enemmän
panostaa, mutta sitten kun sinä tulit esittelemään tätä tiimityömallia niin kaikki jotenkin lok-
sahti kohdalleen. Kyllä meillä ideoita riittää, mutta konkreettisista malleista ja vaihtoehtoja
ei aina ole tarjolla. (Näyte 55b.)

H: Niin en minä useinkaan ajattele (Mikkoa AW) johtajana, kun sillä on tuo omakin luokka.
Samassa veneessä ollaan ja pakerretaan. Se tuntui mukavalta kuitenkin kun se itse halusi
tulla mukaan. Samalla on tullut enemmän puhuttua opettajan työstä ylipäätään. Onhan
siinä oma hommansa hoidella kahta tehtävää, mutta luulen että johtaminen on varmaan
helpompaa kun ymmärtää enemmän opettamisen arkea. (Näyte 55c.)

H: Kiire tuntui vaivaavan aluksi meitä kaikkia ja eihän siitä eroon pääse tässä työssä, mutta
opimme myös tehostamaan ajankäyttöä pysymällä paremmin asiassa Ja senkinhän voi mai-
nita että jälkeenpäin huomasin selvästi että aikaa säästyi myöhemmin kun jaksoimme aluksi
panostaa yhteiseen työstämiseen. (Näyte 55d.)

Hyvä kun tuli lähdettyä, aika on mennyt nopeasti ja tämä loppu tulikin todella nopeasti.
Ollaan jo sovittu, että jollakin tasolla tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa. (Näyte 55e.)

Näyte 55 on hyvä esimerkki siitä, mitä onnistunut tiimityö repertuaarien näkökul-
masta voi olla. Opettaja kuvaa käytännöllisyyteen viitaten sitä, että suhde opettamiseen
on muuttunut ja ennen muuta että hän on kokenut oman ammatillisen osaamisensa kehit-
tyneen. Myöhemmät viittaukset tukevat kaikki positiivista kokonaiskuvaa tiimityöstä.
Vaikka käytännön suhteen on ollut ongelmia, on ne kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan tii-
mityön kannalta myönteisellä tavalla. Kokemus summautuu lopussa näkemykseen siitä,
että aika on mennyt nopeasti, ja myös ajatus tiimityön jatkamisesta on myönteinen.

Näytteessä 55 rakentuu positiivinen kokonaisuus, josta käsin tiimityön merkitys muo-
dostuu. Omien vahvuuksien löytyminen on luonteva seuraus siitä, että työyhteisössä on
ollut jo aikaisemmin puhetta yhteistyön merkityksestä ja sen tarpeesta. Samoin johtajuu-
den pohtiminen ja toisaalta se, että ajankäytön ongelmat on saatu ratkaistua, ovat merk-
kejä siitä, että tiimityö on sekä tilaisuutena että haasteena ollut opettajalle merkitykselli-
nen. Työyhteisö on omilla puheillaan tarjonnut hyvät lähtökohdat tiimityön toteutumi-
selle, jolloin tiimityö on hyödynnettävissä oleva tilaisuus. Kokonaisuus on kiihkoton: ei
ketään vastaan eikä kiihkeästi minkään puolesta.

Eheän kokonaisuuden rakentaminen osoittaa sen, että kun eri repertuaarit asettuvat
samansuuntaisiksi ja toisiaan tukeviksi, opettajilta häviää tarve rakentaa oman työnsä tai
suhteidensa ympärille muuria, joka suojaisi haurasta tai ristiriitaisuuksia sisältävää yhteis-
työsuhdetta. Kun yhteistyö on sopusoinnussa tiimin ulkopuolisten tekijöiden kanssa, on
myös tiimin sisäistä erilaisuutta helpompi hyödyntää. Näytteen 55 kohdalla on tietenkin
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huomioitava, että kyse on pienestä koulusta, kun näytteen 54 haastateltava on puolestaan
suuresta koulusta. Samat vaatimukset koskevat kuitenkin molempia kouluja ja tiimejä.
Pienessä koulussa voidaan olettaa mahdollisten ongelmien jopa kärjistyvän, kun taas suu-
ressa koulussa on todennäköisempää löytää itselleen sopiva viiteryhmä. Repertuaarien
kokonaisuuden ja niiden dynamiikan pohtimisen avulla on kuitenkin kaikissa kouluissa
mahdollista selittää sitä, miten tiimityö toimii ja mitkä ovat sen mahdolliset heikkoudet
tai vahvuudet.



8 Pohdinta

Tarkastelen pohdinnan aluksi repertuaarien sisältöjä ja dynamiikkaa teoreettisten tutki-
musten valossa, jonka jälkeen tarkastelen tulkintaani kokonaisuutena. Olen kuvannut eri
repertuaareja dynaamisten vastakohtien muodostamana ongelmakenttänä.

8.1 Tiimityösuhteiden suojautumisen ja avautumisen ristiriita

Kumppanuudella kuvattiin yhteistyön rakentumista tiimin sisäisten suhteiden näkökul-
masta, ja yhteistyön rakentuminen ilmeni kollegiaalisiin suhteisiin liittyvinä kuvauksina.
Kun opettajien yhteistyön ongelma nähdään opettajien eristyneisyydessä, ovat kollegiaa-
lisiin suhteisiin liittyvät muutokset keskeisiä yhteistyön kehittämisessä. Tiimityön sisäi-
set suhdeverkostot rakentuvat suojautumiseen ja avautumiseen tähtäävien perustelujen
suuntaisina. Suojautumista luonnehtii pyrkimys rajata keskinäiset suhteet yleiselle ja tek-
niselle tasolle, jolloin voidaan välttää epävarmuuteen ja erilaisuuteen liittyvät riskit ja
mahdolliset ongelmat. Avautumista puolestaan kuvaa pyrkimysyhteistyön kehittymistä
tukevien tulkintamahdollisuuksien laajentamiseen, jolloin omille ja erilaisille tarpeille
pyritään luomaan toteutumismahdollisuuksia (selkiytyminen, joustavuus, identiteetin
muutos). Avautumisen dynamiikka luo edellytyksiä yhteistyösuhteiden kehittymiselle,
kun taas suojautumisella pyritään hallitsemaan epävarmuuden ja mahdollisten ongelmien
tuomia ristiriitoja.

Suojautumisen tarve ilmentää sitä, että palautteen saaminen ja antaminen (Sharan
1996) sekä dialogisen vuorovaikutuskulttuurin (Schein 1993) kehittäminen on opettajille
vaikeaa. Opettajat tarkastelevat suhteissaan tapahtuvia muutoksia kokonaisuuksina, jol-
loin esimerkiksi palautteen ja arvioinnin kohteena eivät ole vain yksittäiset asiat ja tapah-
tumat, vaan vuorovaikutuksessa punnitaan suhteen luottamuksellisuutta sekä keskinäistä
arvostusta ja kunnioitusta (vrt. Wallace & Louden 1994). Opettajien välisten suhteiden
muutokseen liittyvien riskien välttämiseksi opettajilla on taipumus eriyttää ne aiheet,
jotka ovat vaarattomia ja yleisiä, niistä, jotka voivat loukata opettajien välisiä suhteita.
Tällöin tiimityösuhteet voivat paradoksaalisesti olla samaan aikaan avoimia ja suljettuja.
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Rosenholtz (1989) viittaa opettajien psykologiseen epävarmuuteen, joka liittyy enem-
män työn hallintaan ja opettamiseen. Hargreaves (1993) korostaa koulun sekä sosiaalis-
ten että kulttuuristen tekijöiden merkitystä opettajan epävarmuuden ymmärtämisessä.
Sahlberg (1997) näkee, että nämä molemmat puolet ovat osa opettajan epävarmuuden
kokemista. Tutkimukseni perusteella yhteistyössä nämä molemmat puolet limittyvät ja
nivoutuvat yhteen. Tarve onnistua on sekä inhimillinen että yhteisöllinen tarve, jonka
merkitystä vahvistetaan sosiaalisten ja kulttuuristen myyttien muodossa. Tästä voi muo-
dostua opettajalle noidankehä, jossa aloitetta yhteistyöstä ei uskalleta epäonnistumisten
pelossa tehdä. Ongelma voi jopa korostua tiimityön tehokkuuspyrkimysten (Jokelainen &
Ramstadt 2000a) ja opettajan uskomusten (Sahlberg 1997, 138�155) välisten ristiriitojen
seurauksena.

Tiimityön mahdollisuuksia muutokseen rajoittaa opettajien suhteiden muuttumista
kuvaava epävarmuus. Turvallisuus on aikaisemmissa tutkimuksissa kuvattu yhteistyön
avoimuudelle ja kehittymiselle tärkeäksi piirteeksi (Nias & al. 1995, 265). Suhteiden
välisten muutosten pelätään järkyttävän opettajien välistä tasapainoa. Myös aikaisemmat
tutkimukset korostavat opettajien pyrkimystä suojella suhteiden harmoniaa (Hargreaves
1994, 425). Loukkaantumisen ja vaivautumisen pelossa on helpompi jättää keskustelu
yleiselle tasolle, jos vaihtoehtona ovat riskit kollegiaalisten suhteiden vaarantumisesta ja
toisaalta epävarmuus yhteistyön positiivisesta kehityksestä. Erityisesti tiimityön arviointi-
tilanteet sisältävät myyttisen riskin tulla loukatuksi. Siksi jopa positiivisena koettu tiimi-
työ saattoi herättää epäilyn väärin tekemisestä, koska pelättyä loukkaantumista ei tapah-
tunutkaan.

Karjalaisen (1991) tutkimuksen myytit sanomisesta sekä oikeassa olemisen ja kyseen-
alaistamisen vaikeudesta saavat tutkimuksessani uusia tulkintoja. Opettajat ennemminkin
valikoivat sen kommunikaatioalueen, jolla edellä kuvatut myytit pätevät. Samaa mieltä
oleminen koetaan tiimin työtä vahvistavana piirteenä, ja etenkin tiimityön edetessä erilai-
siksi osoittautuvat odotukset ja tavoitteet muodostuvat helposti yhteistyön kehittämisen
ongelmiksi. Muotoilemalla hyväksytty vuorovaikutusalue turvalliseksi voidaan varmistaa
tiimityön sujuminen ja eteneminen, mutta saamaan aikaan jätetään osa opettajien yhteis-
työtarpeista täyttämättä ja muutoksen mahdollisuuksia ei pystytä täysin hyödyntämään.
Tiimityössä voi muodostua sanomattomuuden alueita, joita ei toisaalta osata tai toisaalta
edes haluta purkaa auki. Loukatuksi tulemisen myytti toimii tiimityössä tehokkaasti
hyväksyttävien puheenaiheiden rajaajana, jolloin opettajat puhuvat julkisesti mieluum-
min ideoiden ja virikkeiden saamisesta kuin syvälliseen muutokseen johtavista yhteistyö-
tavoitteista (vrt. Little 1990).

Kriittisesti arvioiden tiimityömalli itsessään saattoi jopa korostaa loukatuksi tulemisen
ja ristiriitojen ilmenemisen mahdollisuuksia. Palautetilanne ei ole opettajille vain yksittäi-
nen vuorovaikutustilanne, vaan kyse on aina suhteiden kokonaisuudesta. Siksi opettajien
on vaikea erottaa yksittäisiä tiimityötilanteita muusta koulun toiminnasta. Kun tiimityö-
mallissa vuorovaikutusta lähestyttiin turvallisen ilmapiirin, palautteenantoon liittyvän
ohjeistuksen ja yhteisten tavoitteiden kautta (Sharan 1996), perustuvat opettajien tulkin-
nat tilanteista enemmän kollegiaalisen kritiikin välttämisen ja siitä seuraavan vastavuoroi-
suuden oletuksille (Reinken 1998). Tiimityö tuo väistämättä opettajien välisiin suhteisiin
uusia ja ennakoimattomia elementtejä. Ennakoimattomuudella voi olla merkitystä yhtei-
sen kielen ja käsitteiden syntymisessä, mikä voi johtaa opettajien käsitteiden ja tiimityön
tavoitteiden väliseen ristiriitaan (vrt. Joyce & Showers 1988).
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Tiimityössä ilmenevien ongelmien merkitys korostuu epävarmuuden ilmapiirissä,
jossa ongelmien ratkaiseminen vaikeutuu. Opettajien väliset suhteet voivat ongelmatilan-
teissa olla yhteistyön haurain elementti. Yhteistyösuhteiden avautumista ja myönteistä
kehitystä ohjaavat luulojen ja oletusten selkiytyminen. Yhteisvastuun kasvu tiimissä edel-
lyttää aktiivista panostamista tiimityön edellytysten luomiseen. Parhaimmillaan opettajat
löytävät tiimityön kautta sekä itsestään että kollegoistaan uusia puolia ja piirteitä. Opetta-
jien työstään saama palaute voi olla antoisaa ja yhteistyötä tukevaa, mikä korostaa tiimi-
työmallin konkreettisuuden merkitystä. Opettajan mahdollisuudet tunnistaa yhteistyön
muutokset konkreettisella tasolla helpottavat erilaisista luuloista ja myyteistä vapautu-
mista.

Konkreettisten muutosten ohella myös oman identiteetin muutokset voivat opettajalle
olla tärkeä yhteistyön kehittymistä tukeva voima. Kokemus kasvamisesta kuuntelijana ja
keskustelijana voi myös avata uudenlaisia näkökulmia omaan ammatilliseen kasvuun.
Toisaalta suunnitelmallisuus antoi opettajille mahdollisuuden jäsentää muuten niin koko-
naisvaltaista työtä, jolloin opettamiseen oli mahdollista saada uudenlaista kosketuspintaa.
Opettajien välisten suhteiden kehittymisessä on se myönteinen piirre, ettei suhteita raken-
neta toisten asioiden kustannuksella, vaan niiden itsensä vuoksi. Tämä tuo teknisten ide-
oiden ja virikkeiden (Little 1990) merkitykseen positiivisen tulkinnan, jolloin yhteistyön
myönteisessä kehittymisessä ei ole tärkeää pelkästään sisältö, vaan myös se, miten ideoita
tai virikkeitä käytetään yhteistyön edistämiseen. Siksi yksinkertaisetkin yhteistyöideat
voivat olla merkittäviä, jos ne avaavat tietä uusille yhteistyökokemuksille, sen sijaan että
ne sulkisivat niitä.

Kun yhteistyösuhteet ovat kollegiaalisten odotusten näkökulmasta tarpeeksi joustavia,
ne mahdollistavat opettajana olemisen kokonaisvaltaisesti. Se, että opettaja voi kokea ole-
vansa hyväksytty niin väsyneenä kuin pirteänä, ideoita pursuavana kuin passiivisena
kuuntelijanakin, vapauttaa energiaa itse yhteistyön tekemiseen. Tiimityömalli saattoi lii-
aksikin korostaa toisten opettajien toiminnan seuraamista, jolloin tilapäisestä alavirey-
destä saatettiin tehdä vääriäkin johtopäätöksiä. Joustavia yhteistyösuhteita kuvattiin
hyvän ilmapiirin ja huumorin käsitteillä (vrt. myös Reinken 1998). Joustamattomuus puo-
lestaan ilmenee kyttäämisenä ja juuttumisena ongelmiin, jolloin opettajien aika ja energia
menee hukkaan. Riittävä määrä joustavuutta opettajien välisissä suhteissa auttaa keskinäi-
sen luottamuksen vahvistumisessa.

Opettajille on tärkeää, että tiimityö tukee opettajien välistä yhteishenkeä ja keskinäistä
luottamusta. Tiimissä pitää voida myös viihtyä, joten pelkkä ammatillinen yhteistyötarve
ei aina riitä pitämään tiimiä koossa. Erityisesti ongelma- ja pulmatilanteissa on hyvä, jos
yhteistyön edellytyksiä voidaan tarvittaessa tarkistaa esimerkiksi huumorin kaltaisten
ilmapiirimittareiden avulla (vrt. Reinken 1998). Pahimmillaan tiimityöstä voi tulla pakko-
tahtista puurtamista, mikäli kaikki huomio kiinnittyy tiimityön suorittamiseen. Tiimi-
työssä on tärkeää löytää monia tekijöitä, jotka yhdistävät opettajia. Yhdistävien tekijöiden
tunnistaminen lisää keskinäistä luottamusta ja joustavuutta sekä helpottaa osallistujien
mahdollisuuksia nähdä vaihtoehtoja asioille.

Tiimityön edustaman oppimiskäsityksen eräs keskeinen tavoite on pyrkimys erilaisen
asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntämiseen. Tutkimukseni tiimityössä erilaisuutta
usein määritellään opettajia yhdistävien tekijöiden rajoissa ja ehdoilla. Erilaisuus on opet-
tajille sisäisesti ristiriitainen ja paradoksaalinen käsite, jonka avulla voidaan valottaa opet-
tajan ammatin ristiriitaista luonnetta hieman toisesta näkökulmasta kuin opettajan ammat-
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tia luonnehtivat tutkimukset (vrt. Lieberman & Miller 1990). Tutkimukseni opettajat saat-
toivat olla varovaisia tuodessaan esiin vaihtoehtoisia tulkintoja tai eriäviä mielipiteitä jät-
tämällä omat henkilökohtaiset mielipiteensä julkistamatta suojellakseen näin yhteistyön
sujumista ja ilmapiiriä. Opettajalle suhteiden konsensuksen ylläpitäminen on tärkeää,
mikä nähdään myös yhtenä koulun toiminnan ja opettajien suhteiden keskeisenä piirteenä
(Hargreaves 1996, 268, Isosomppi 1997, 157). Tällöin erilaisuuden hyödyntämiseen liit-
tyvät tavoitteet voivatkin asettua opettajien arvostaman konsensuksen uhaksi, jolloin eri-
laisuuden välttäminen korostuu yhteistyön piirteenä (Mahlamäki - Kultanen 1998, 40).

Tiimityön periaatteita voidaan hyödyntää vain siinä määrin kuin ne eivät asetu vastak-
kain opettajien kollegiaalisten perusarvojen kanssa (esim. avoimuus, tasa-arvoisuus ja rei-
luus). Tulos on samansuuntainen kuin se, minkä Wallace ja Louden (1994) esittävät opet-
tajien yhteistyösuhteita ylläpitävistä tärkeistä tekijöistä. Näyttää kuitenkin siltä, että opet-
tajille näillä käsitteillä voi olla hyvinkin erilaisia merkityksiä, ja omaan työhön kohdis-
tuva palaute voi vahvistaa niiden muutokselle kielteisiä tulkintoja. Tutkimukseni perus-
teella käsitys erilaisuudesta näyttää määrittävän pitkälle sitä, miten avoimuus ja luotta-
muksellisuus opettajien välillä tulkitaan ja ymmärretään. Tiimin toiminnassa voi myös
muodostua alueita, joilla esimerkiksi avoimuus voi saada hyvinkin erilaisia merkityksiä.
Tämän seurauksena suunnittelutilanteissa voi vallita avoin ilmapiiri, kun taas palauteti-
lanteessa voidaan liikkua varsin kapeallakin vuorovaikutusalueella. Avoimuutta voidaan
myös tulkita varovaisuuden ilmapiirissä siten, että vain tietyt asiat kuuluvat avoimuuden
piiriin, kun taas toiset asettuvat avoimuutta vastaan. Avoimuutta suojellakseen opettajat
voivat rajoittaa omien käsitystensä ja tarpeidensa esille tuomista tiimityössä.

Erilaisuuteen liittyvän rajaamisen myötä tiimityö voi olla merkityksellisempää kuin
opettajahuonekeskustelu, mutta toisaalta sellaista, että se ei vastaa tarpeeksi opettajan
henkilökohtaisiin ammatillisiin tarpeisiin ja niiden kehittymiseen. Tiimityön väljähtymi-
nen on positiivista siinä mielessä, että opettajat pyrkivät tiimityön soveltamisen avulla
aktiivisesti sovittamaan tiimityötä osaksi ammattikäytäntöään. Ongelmaksi kuitenkin
muodostuu vaikeus ylittää oman luokkahuoneen yksityisyyden ja työyhteisön julkisen
areenan välistä rajaa (Salo & Kuittinen 1998). Syntyvät kompromissit pyrkivät muutok-
sen edetessä jättämään entiset rajat koskemattomiksi, jolloin pyrkimys välttää erilaisuutta
heikentää muutoksen mahdollisuuksia tiimissä. Samankaltaisuus tiimin jäsenten kesken
vähentää vaadittavia muutoksia ja odotettavissa olevia ristiriitoja tiimityössä. Erilaisuu-
den minimoimisella kynnys yhteistyöhön madaltuu, mutta toisaalta kynnys ongelmanrat-
kaisuprosessien syntymiselle ja vaihtoehtoisten ratkaisumahdollisuuksien esiin nostami-
selle kasvaa. Erilaisuuteen kytkeytyvä ohittaminen ja poissulkeminen (vrt. Kuittinen &
Salo 1999) luovat illuusion yhteistyön sujumisesta samaan aikaan, kun ne kuitenkin jättä-
vät osan yhteistyöhön kohdistuvista odotuksista täyttämättä.

Tiimityöhön sisältyvä pyrkimys analyyttisesti eritellä ja pohtia yhteistyön eri osa-alu-
eita (oppiminen, vuorovaikutus, tieto ja oman työn tutkiminen) ei välttämättä sovi yhteen
opettajien omien yhteenkuuluvuutta korostavien tavoitteiden kanssa. Tätä päätelmää
tukee myös Niasin (1988) käsitys siitä, että opettajien on vaikeaa analyyttisesti eritellä
yhteenkuuluvuuden tunteitaan, jolloin symboleilla on opettajille tärkeä yhteisöllinen arvo.
Tiimityömallin eräs haasteellinen tehtävä on päästä käsiksi opettajien yhteistyötä kuvaa-
vaan kielelliseen symboliikkaan. Tiimityön teoriaa kuvaava kieli perustuu opettajan näkö-
kulmasta liian rationaalisille käsityksille yhteistyöstä, jota on vaikea sovittaa yhteen opet-
tajan työn ja koulun tavoitteiden epämääräisyyden kanssa (vrt. Alveson 1993, Kuittinen
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& Salo 1999). Opettajat eivät välttämättä hallitse tiimityötä ajatteluun, oppimiseen, vuo-
rovaikutukseen ja tutkimiseen liittyvinä kokonaisuuksina, vaan lähestyvät sitä ennemmin-
kin samankaltaisuutta, yhteenkuuluvuutta ja käytännöllisyyttä korostavien näkökulmien
kautta. Tämän vuoksi tiimityö saattaa jopa vahvistaa opettajien oman kielen ja siihen liit-
tyvien samankaltaisuuksien merkitystä. Opettajilla on taipumus käyttää samankaltaista
kokemustaustaa, toimeen tulemista ja yhteishenkeä tiimityötä rajoittavassa merkityksessä,
vaikka niillä on opettajille keskinäistä yhtenäisyyttä ja luottamusta vahvistava merkitys.

8.2 Käytäntöjen uusintamisen ja uudistamisen ristiriita

Käytännöillä viitataan perusteluihin, jotka liittyvät luokkahuonekäytäntöjen, opettajan
työn käytännöllisyyden tai oppilaiden merkitykseen tiimityössä. Opettajan työn praktisen
luonteen vuoksi repertuaarin käytöllä voidaan tehokkaasti korostaa joko vallitsevien käy-
täntöjen merkitystä tai uusien merkitysten rakentumista. Tiimityöhön ryhdytään usein
muutoshalun vuoksi tai vaihtelun, uusien virikkeiden ja ideoiden toivossa (vrt. Little
1990). Pyrkimys mukavaan yhteisöllisyyteen (Hargreaves 1994) näkyi haluna uusintaa
aikaisempia yhteistyökokemuksia tiimityön kustannuksella, mikä ilmeni eritoten tekni-
sen varmuuden ja hallinnan korostumisena (Rosenholz 1989). Käytännöllisyys näkyi
opettajien pyrkimyksenä rajata tiimityön kuvaukset itse opetustapahtuman toteuttami-
seen (opettaja-oppilassuhde), jolloin korostettiin suunnittelua ja toteutusta arvioinnin ja
uudistavan oppimisen kustannuksella. Tiimityökäytäntöä vieroksumalla halutaan koros-
taa yhteistyön muutoksen rajoja sekä viestiä siitä, millaiset muutokset ovat toivottavia ja
millaiset taas eivät. Tiimityön näkökulmasta katsoen tämäntyyppiseltä yhteistyöltä puut-
tuu muutokseen johtava kyseenalaistava, vaihtoehtoja pohtiva ja kriittinen keskustelukult-
tuuri. Muutos etenee ennemminkin käytäntöjen tasolla. Toinen uusintamiseen johtava
perustelukokonaisuus syntyy siitä, että vedotaan olemassa olevien yhteistyösuhteiden
ongelmattomuuteen tai riittävyyteen. Toimivia yhteistyösuhteita korostamalla pyritään
välttämään muutostarpeista käytävää keskustelua, mikä jättää varsin vähän tilaa uudistuk-
sille.

Käytäntöjen uudistaminen lähtee mahdollisuuksien luomisesta ja tunnistamisesta. Ero
uusintamiseen on asenteellinen, ja uudistamisen perusmotiivina on uuden löytäminen ja
hyödyntäminen. Uudistamisessa arviointi ja palautteenanto nähdään mahdollisuutena.
Käytännöllisyys voi rakentua myös jatkumoksi, jolloin tiimityön tuomat muutokset liite-
tään osaksi opettajan työn sisällöllistä muutostarvetta. Tiimityölle haetaan sisällöllistä
vastinetta luokkatyön kokonaisuudesta, mikä tekee tiimityön monella tasolla tarpeelli-
seksi. Asenteellisesti suhdetta tiimityöhön rakennetaan sen mahdollisuuksista käsin eikä
niinkään sen herättämistä kielteisistä mielikuvista käsin.

Tiimityön sisältöön ja käytäntöihin liittyvät merkitykset ovat yhteistyössä tapahtuville
muutoksille tärkeitä (vrt. Hargreaves 1996, 226). Opettajien kokemus siitä, mikä toimii ja
mikä taas ei (Goodson 1980), on vahvasti läsnä tiimityöhön kohdistuvissa odotuksissa.
Tämä näyttäisi myös korostavan suorien, nopeiden ja selvästi havaittavien yhteistyötulos-
ten merkitystä (Rosenholtz 1989, 103). Etenkin tiimin kohtaamat ongelmatilanteet ovat
ratkaisevia toisaalta uusien toimintatapojen kehittymisessä ja toisaalta aikaisempien
yhteistyökäsitysten muutosten kannalta. Käytännöllisyyden korostuminen näyttäisi vah-
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vistavan käsityksiä rajatun ja laajennetun kollegiaalisuuden merkityksestä yhteistyön
kehittymisessä (Handal 1991). Rajattu kollegiaalisuus on käytännöllisyyttä rajoittavassa
mielessä, kun taas laajennettu kollegiaalisuus on välttämätön edellytys sille, että yhteis-
työssä voidaan saavuttaa aikaisemmista yhteistyökokemuksista poikkeavia, mutta positii-
visia tuloksia.

Oppilailla on opettajien yhteistyössä symbolisesti suuri merkitys. Opettajan onnistumi-
senkokemukset tiimityössä ovat myös tämän tutkimuksen perusteella sidoksissa oppilai-
siin (vrt. Rozenholtz 1989). Toisaalta tämän tutkimuksen perusteella voidaan väittää, että
monet byrokraattisen opettajakulttuurin piirteet rakentuvat ja säilyvät oppilaiden kautta,
joten opettajien yhteistyön kehittyminen vaatii oppilaiden nostamista yhteistyössä tapah-
tuvien muutosten tekijöiksi. Opettajien yhteistyön kehittymisessä on merkitystä sillä, että
oppilaat voidaan nähdä yhteisinä. Monet yhteistyön kysymykset jäsentyvät siitä näkökul-
masta, kenen oppilaista koulussa on kysymys. Muiden luokkien oppilaiden näkeminen
osana yhteistyöhön liittyvää oppimisprosessia on tiimityössä tärkeää sen sijaan, että opet-
tajat suhtautuisivat heihin vain julkisen sääntö- ja normijärjestelmän soveltamiskohteina.

Oppilaiden kautta opettajuudesta voidaan löytää uusia puolia, jolloin erilaisuuskin voi
tiimityössä saada myönteisiä merkityksiä. Opettajien yhteistyöllä on merkityksensä opet-
tajien ja oppilaiden rooleissa ja työskentelyssä tapahtuvissa muutoksissa (Sharan & Sha-
ran 1992, Shachar & Sharan 1995, 53�54). Oppilaiden avulla tiimityön painopistettä
voidaan siirtää opettajan tekemisistä kokonaisuuden toteutumiseen, jolloin yhteistyökysy-
mykset eivät pyöri pelkästään opettajan osaamisen ja toiminnan ympärillä, vaan opetta-
juutta voidaan tarkastella laajemmasta perspektiivistä. Tutkimukseni perusteella opettajat
pystyvät hyödyntämään oppilassuhteitaan myös oman roolinsa pohtimisessa (vrt. Har-
greaves 1996, 269). Toinen merkittävä etu saavutetaan, kun koulun vuorovaikutuskult-
tuuri muuttuu lateraalisemmaksi (opettaja�opettaja) ylhäältä alas ohjautuvuuden sijaan
(Sharan 1996). Oppilaat edustavat opettajalle työn käytännöllistä ja konkreettista kehittä-
misen kohdetta. Oppilaskeskeisyyden avulla on mahdollista korostaa tiimityön sisältöä
myönteisellä tavalla, mikä puolestaan mahdollistaa kollegiaalisten suhteiden kehittämi-
sen (Johnson & Johnson 1994).

Oppilaat ovat tärkeä linkki etsittäessä ratkaisuja siihen, että yhteistyön sisällölliset
tekijät korostuvat opettajien välisten suhteiden kustannuksella (Handal 1991, Hargreaves
1992, Jauhiainen 1995). Oppilaat ovat myös tärkeä kanava uudistettaessa koulussa vallit-
sevia käytäntöjä ja normeja, ja heidät voidaan määritellä muutenkin kuin käyttäytymis-
sääntöjen noudattajina. Tiimityön oppilaskeskeisyydellä voidaan myös vähentää opetta-
jien henkilökohtaista muutosahdistusta (Schein 1985) ja auttaa samalla yhteisten käsitys-
ten rakentumista. Lisäksi oppilaat tarjoavat opettajalle luontevan mahdollisuuden käytän-
nöllisiin kokemuksiin ja hyödyn saamiseen, jolloin tiimityö tuottaa opettajalle odotusten
mukaisia vastineita.

Tiimityöskentelyssä kokemukset toisten oppilaiden kanssa työskentelystä avasivat
osalle opettajista uusia mahdollisuuksia tarkastella opettajan työtä ja roolia yhteisöllisem-
mästä perspektiivistä. Kun tätä voidaan pitää opettajuuden kehittymisen kannalta merkit-
tävänä (Zeichner 1993, Syrjäläinen 1997), on luokkien ovien avautumisella myös laajem-
pia seurauksia. Vaihtoehtoisten pedagogisten kokemusten merkitystä on korostettu myös
muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa (Turunen 2000, 33�34). Koulun tasolla opettajuu-
teen liittyvät valvojan ja kontrolloijan roolit tahtovat korostua opettajan pedagogisen teh-
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tävän kustannuksella, ja opettajien suhde oppilaisiin jää vajaaksi ja ohueksi. Tiimityö voi-
kin olla merkittävä koulun yhteisöllisyyttä kehittävä toimintatapa, jonka kautta oppilaat ja
opettajat saavat mahdollisuuden tutustua paremmin ja monipuolisemmin toisiinsa.

8.3 Tiimin rajojen rajaamisen ja rakentamisen ristiriita

Ryhmärepertuaarilla kuvataan tiimin rajojen rakentamista, joka saattoi tutkimukseni tii-
meissä tapahtua joko rajaamisen tai jäsentämistä kuvaavan dynamiikan puitteissa. Löyty-
neet opettajatyypit pelaaja ja ideanikkari kuvaavat hyvin opettajien erilaisia tarpeita ja
tavoitteita tiimityössä. Kun toisille riittää ideoiden ja runsaiden virikkeiden saaminen,
haluavat toiset pohtia enemmän ja syvemmin tiimityön merkitystä ja sisältöjä. Omien tar-
peiden tunnistaminen ja niistä tietoiseksi tuleminen on opettajan ammatillisen kehittymi-
sen ja yhteistyön kehittymisen kannalta positiivinen piirre. Tietoisuus siitä, millaisessa
ryhmässä haluaa toimia, auttaa jäsentämään ja täsmentämään yhteistyön tavoitteiden mer-
kitystä. Ongelmallinen kuitenkin on opettajien tapa rajata nämä tarpeet. Tiimin rajoja
kuvaaville kielikuville on ominaista myyttisyys ja epämääräisyys, joten niiden merkitys-
ten tajuaminen ja oivaltaminen on ryhmään kuulumisen edellytys (vrt. myös Schein 1991,
81). Kielikuvarepertuaari ilmentääkin hyvin aikaisemmissa tutkimuksissa esiin noussutta
opettajan vuorovaikutussuhteiden ja muutoksiin liittyvien käsitysten epämääräisyyttä
(Nias 1988, Kuittinen & Salo 1999).

Juuti (1999, 54) väittää, että todellisuuden monimutkaistuessa metaforien ja kieliku-
vien merkitys kulttuurissamme kasvaa. Tiimityön idea toimi, jos opettajilla oli mahdolli-
suus rajata kollegat ja yhteistyötä määrittävät säännöt itselleen ja tiimille sopiviksi. Tästä
saattoi seurata hyvinkin intensiivisiä ja pohtivia yhteistyösuhteita, jotka kuitenkin toimi-
vat vain opettajien itse määrittelemien rajojen puitteissa. Näitä rajoja opettajat määrittele-
vät erilaisiin kemioihin tai persoonallisuuksiin liittyvien luonnehdintojen avulla. Näillä
pyritään vahvistamaan tiimin sisäistä yhteenkuuluvuutta, mutta samalla yhteistyösuh-
teissa vaikeutetaan tehokkaasti sellaisten muutosten tapahtumista, jotka perustuvat toisen-
tyyppisille kollegiaalisille oletuksille.

Opettajat pyrkivät rakentamaan tiimin rajoja samankaltaisuuksien kautta, kun taas tii-
mityössä pyritään erilaisen asiantuntemuksen yhdistämiseen. Samoin kuva tiimin jäse-
nyydestä näyttäytyy myyttisenä, kun se taas tiimityön teoriassa halutaan nähdä selkeänä
ja muuttuvana. Näitä käsityksiä ei ole helppo sovittaa yhteen. Opettajille näyttääkin ole-
van tärkeää sellaisen viiteryhmän löytäminen, josta käsin erilaisuuskin voidaan nähdä
myönteisenä piirteenä. Tällä vahvistetaan organisaation tapaa pitää ulkoiset muutosteki-
jät erillään opetustyön käytännön toteuttamisesta (Mayer ja Rowan 1978). Vieraat tai
yhteistyössä hankaliksi osoittautuvat asiat voidaan ryhmän sisällä ohittaa, minkä seurauk-
sena tiimityötä voidaan tehdä valikoiden ja poimien. Tästä voi seurata teknisesti toimivia
ja intensiivisiä yhteistyösuhteita, jotka kuitenkin ovat haavoittuvia sellaisissa ongelmati-
lanteissa, joissa ryhmän omat vaikutusmahdollisuudet tai käsitys niistä osoittautuvat epä-
määräisiksi. Samansuuntaisia käsityksiä on kuvannut myös Schein (1991) sisäiseen ja
ulkoiseen yhdentymiseen liittyvien haasteiden tarkastelun avulla.
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Koulun johtajan suhde opettajien tiimityöhön on ristiriitainen. Opettajat näkevät johta-
jan tiimityössä edellytysten luojana ja käytettävissä olevana resurssina, jonka ei pidä
aktiivisesti puuttua itse tiimityön toteutukseen ja kehittämiseen. Koska tiimin ja johtajuu-
den rajat osoittautuvat jäykiksi ja koska koulun kiireinen ja työntäyteinen arkikaan ei tar-
joa paljon tilaisuuksia uudenlaisen vuorovaikutuskulttuurin kehittämiselle, muodostuu
opettajien ja rehtorien välinen raja selkeäksi ja vaikeasti ylitettäväksi. Lisäksi opettajain-
huoneissa käytävillä keskusteluilla on usein kilpailevia päämääriä, joten aloite pedagogi-
sen keskustelun avaamiseksi jää tekemättä. Osalla opettajista on myös tarve kokea, että
johtaja on kiinnostunut opettajan työstä ja tarvittaessa myös kannustaa heitä. Näiden syi-
den vuoksi johtajan ja opettajien välinen suhde voi muodostua monella tavalla ristiriitai-
seksi ja vaikeasti kehitettäväksi yhteistyön osa-alueeksi.

Koulun johtaminen on yleisemminkin nousemassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi koulun
toiminnassa (vrt. Jokinen 2000, 89�91). Koulun johtamisen näkökulmasta yhteistyö
edellyttää pedagogisen johtamisen kehittämistä. Professionaalisessa toimintakulttuurissa
johtajuus on ongelmallinen asia, koska jokaisen johdettavan katsotaan olevan oman asi-
ansa tuntija (Ojala 1998, 44). Rehtorin ja johtajan perinteinen rooli on painottunut hallin-
nollisten asioiden hoitoon, ja heidän työskentelyään ohjaa pyrkimys ristiriitojen välttämi-
seen ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämiseen työyhteisössä. Pedagogisen roolin löytämi-
nen ja kehittäminen on tutkimuksissa osoittautunut varsin vaikeaksi tehtäväksi (Erätuuli
& Leino 1992, Isosomppi 1997, 154). Se edellyttäisi tutkimusten mukaan organisointiky-
kyä, opetuksen kehittämistä, aktiivista kommunikointia ja näkyvää läsnäoloa (Tukiainen
1999, 26). Tutkimustulosteni valossa edellä mainitut tavoitteet ovat vaikeasti saavutetta-
vissa. Yhteistyön ongelmaksi nousevat yhä kiihtyvä työrytmi, halu pitää kiinni työn auto-
nomisuudesta sekä vallitsevat uskomukset työn sisällöstä ja luonteesta.

Rehtoreilta johtajina puuttuu usein samankaltaiset siteet luokkatyöhön kuin opettajilla
on, koska heidän opetusvelvollisuutensa on vähäinen. Pienessä koulussa tilanne on päin-
vastainen, sillä johtajalla on usein oma luokka ja enemmän mahdollisuuksia opettaa.
Opettaja ja johtaja voivatkin nähdä tiimityössä toisensa tasavertaisina oppijoina. Johtajan
aktiivinen panos ja aloite voi tässä tilanteessa tuottaa positiivisia tuloksia, ja hän voi
kokea tiimityön tärkeänä kehittämisvälineenä. Johtajan aktiivisuutta on pidetty myös tut-
kimuksissa keskeisenä yhteistyön kehittymisen edellytyksenä kouluissa (Hargreaves
1996, 274). Tämä vahvistaa käsitystä työyhteisön pedagogisen keskustelun merkityksestä
koulun yhteisöllisyyden ja yhteistyön edellytysten kehittämisessä. Sitä, että rehtorit ja
johtajat antaisivat aktiivisesti panoksensa opettajien yhteistyöhön, vaikeuttavat johtajuu-
den viimeaikaiset muutokset, jotka ovat lisänneet johtajien työmäärää eritoten koulun
kehittämisen, hallinnoinnin ja talouden osa-alueilla. Tällöin johtajuus jää enemmän hal-
linnolliseksi kuin henkilöstön ja pedagogisen johtamisen tehtäväksi.

8.4 Työyhteisö eristäytymisen ja yhdistymisen näyttämönä

Työyhteisöllä viitataan tässä tutkimuksessa niihin tekijöihin, joiden kautta tiimityö kytke-
tään osaksi yhteisöllisiä piirteitä ja rakenteita. Tiimityön ja työyhteisön välistä suhdetta
rakennetaan eristäytymistä ja yhdistämistä kuvaavan dynamiikan avulla. Tiimityön onnis-
tumisen ja kehittymisen kannalta työyhteisörepertuaarin kuvaamat tulkintamahdollisuu-
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det ovat tärkeitä. Tämä johtuu siitä, että tiimin itseohjautuvuuden (Jokelainen & Ramstad
2000), organisaatiotason oppimismahdollisuuksien (Senge 1990) ja opettajia yhdistävän
kulttuurisen rakenteen (Hargreaves 1996) kehittymismahdollisuuksia voidaan arvioida
sen perusteella, millaisia edellytyksiä opettajilla ja tiimeillä on sekä hyödyntää työyhtei-
söään että myös saada tukea omille yhteistyöpyrkimyksilleen. Tästä näkökulmasta työyh-
teisö voi vahvistaa yhteistyön ristiriitaista luonnetta vastakkainasetteluilla tai yhteisölli-
sen rakenteen ja tuen puuttumisella. Yhdistämisen dynamiikan vähäisyys tekee yhteistyö-
tä tukevien yhteisöllisten rakenteiden luomisen vaikeaksi.

Tiimityön muutospyrkimykset voivat monella tavalla rakentua osaksi työyhteisössä
ilmenevää vastakkainasettelua, joka lisää tarvetta eristäytyä muusta yhteisöstä ja korostaa
opettajan työn luokkahuonekeskeisyyttä (Shachrar & Sharan 1995, 56). Tiimityöhön ryh-
tymiseen liittyi vahva käsitys yhteistyön muutoksia ja kehittymistä tukevista mahdolli-
suuksista. Osa tutkimuksen opettajista oli omaksunut yhteistyön lupaukset tärkeäksi
osaksi tiimityön tavoitteita. Tiimityöllä katsottiin voitavan vaikuttaa sekä omaan ammatil-
liseen että myös lasten ja yhteiskunnan tulevaisuuteen. Pyrkimys muutoksiin on usein
irtiotto kehittymiseen vastahakoisesti suhtautuviin opettajiin. Ne opettajat, jotka eivät
osallistuneet tiimityöhön, korostivat puolestaan sitä, että tiimityö lisää työmäärää ja tuo
opettajille uusia ongelmia. Tämänkaltainen polarisoituminen vaikeuttaa tiimityöstä käytä-
vää asiallista keskustelua, jolloin tiimityön mahdollisuuksien sijasta keskustelu kääntyy
valtapeliksi muutoksen ja säilyttämiseen tähtäävien perustelujen välillä. Polarisoitumisen
seurauksena tiimityöstä tulee helposti joko�tai-kysymys, jolloin tiimityötä kohtaan koet-
tua epävarmuutta on vaikea tuoda esiin. Polarisoitumisen myötä tiimityöhön osallistumi-
nen ei ole pelkästään valinta tiimityön suhteen, vaan samalla valitaan myös oma paikka
koulun työyhteisössä.

Polarisoituminen voi vahvistaa tiimin tarvetta eristäytyä muusta työyhteisöstä. Eristäy-
tyminen on ryhmän individualismia, jossa tiimin jäsenet haluavat aktiivisesti suojella tii-
min toimintaa. Se voi olla myös seurausta muun työyhteisön asenteista ja käsityksistä,
eikä se näin ollen ole välttämättä tiimityön toivottu tulos. Ilman koulun rakenteisiin tai
kehittämiskulttuuriin liittyviä sidoksia tiimityö eristäytyy koulun toiminnallisesta jatku-
mosta omaksi projektikseen (vrt. Roseholtz 1989). Tiimityöstä tulee opettajien oma asia,
joten yhteisön käsitys opettajan ammatin yksityisyydestä voi siirtyä eristäytymisen myötä
siten, että syntyy käsitys tiimin yksityisyydestä. Näin syntyy Fullanin ja Hargreavesin
(1991) sekä Sengen (1990) kuvaamia sisäpiirejä, joita pitävät yllä tiimin sisäinen yhtenäi-
syys ja eri opettajaryhmien klikkiytyminen (Jauhiainen 1995).

Työyhteisössä ilmenevä vastakkainasettelu ei suoranaisesti estä yhteistyön kehitty-
mistä, vaan se tuo yhteistyön toteuttamiseen ristiriitaisia aineksia. Kun tiimityö itsessään
on tavoitteeltaan ja luonteeltaan eri tahoja ja asioita yhdistävä, saa vastakkainasettelu
aikaan tarvetta erottautua tiimityöhön negatiivisesti suhtautuvista opettajista. Yhteistyön
tavoitteissa yhdistyvät tällöin sekä yhdistämiseen että eristämiseen pyrkivät tarkoitukset.

Tiimityö voi ongelmiensa kautta näyttäytyä opettajalle osana sitä muutosten moni-
naista kirjoa, jossa kehittäminen nähdään tehtävien määrällisenä lisääntymisenä ilman
laadullisia muutoksia (Willman 2000b). Tämän vuoksi on syytä olettaa, että tiimityön
merkitys rakentuu myös koulun kehittämistradition ja meneillään olevien projektien ken-
tässä. Tiimityöstä voi tulla osa sitä jäsentymätöntä projektien joukkoa, joka ennemmin-
kin pirstoo opettajan näkemyksiä kuin jäsentää niitä uudella tavalla. Opettajat uhkaavat
jäädä tässä kehityksessä teknisen toteuttajan asemaan (Rea & Weiner 1997, 26), jos he
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eivät koe voivansa vaikuttaa oman työnsä kehitykseen laajemmin. Tiimityö, kuten monet
muutkin koulun muutokset, näyttäisi korostavan ilmiöiden ääripäitä, jolloin tiimityön tar-
joamat mahdollisuudet ja toisaalta esiin nousevat ongelmat voivat jättää opettajan varsin
ristiriitaisten käsitysten varaan.

Aikominen on tapa olla mukana muutoksessa ilman velvollisuutta toteuttaa muutoksia.
Aikominen tekee kuitenkin yhteistyön ja muutosten toteuttamisen vaikeaksi, koska se
lisää yhteistyöpyrkimyksiin liittyvää epävarmuutta. Huolimatta siitä, että opettajilla on
vaikeuksia rakentaa tiimin ja kouluyhteisön suhdetta, he kuitenkin arvostavat sitä. Opetta-
jille on merkityksellistä se, että he pystyvät näkemään tiimityön osana yhteisön kehittä-
mistarpeita ja siitä nousevia tavoitteita. Tällöin tiimityö ei rakennu niinkään yksilöstä
käsin, vaan yhteisössä käytyjen keskustelujen ja niistä nousevien tarpeiden pohjalta.
Tämän vuoksi tapa, jolla tiimin suhde yhteisöön rakentuu, on merkittävä yhteistyön kehit-
tymisen kannalta (Handal 1991, Salo & Kuittinen 1998). Tiimityöhön sitoutuminen ja sen
merkityksen tiedostaminen on huomattavasti helpompaa silloin, kun sen sisältönä ovat
myös kouluyhteisön julkilausutut tavoitteet ja käsitykset. Yhteistyön yhdistävä dyna-
miikka jäi tässä tutkimuksessa varsin heikoksi, mikä kuvaa opettajien varsin vähäisiä
mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää yhteisöllisiä rakenteita oman tiimityönsä tukena.
Yhteisöllisten vaikutuskanavien puuttuminen kuvastaa yhteistyötä tukevien keskustelu-
foorumien puuttumista (Murto 2000). Tässä mielessä opetussuunnitelmatyökään ei ole
luonut kouluun toimivia rakenteita, jotka voisivat luoda opettajien ammatillisille kysy-
myksille yhteisöllisiä rakenteita.

Opettajat näyttäisivät varsin hyvin olevan tietoisia niistä yhteisöllisistä ongelmista,
jotka vaikeuttavat tiimityön toteuttamista. Samaan aikaan he kuitenkin kuvaavat omat
vaikuttamisen mahdollisuutensa heikoiksi, mikä viittaisi siihen, että opettajuuteen liitty-
vät kysymykset ratkaistaan luokan ja yksittäisten opettajien tasolla (Lortie 1975). Opetta-
jien kuvaukset yhteisen linjan tai yhteisten rakenteiden puuttumisesta viittaavat siihen,
että tiimityön kehittymisessä on omat rajoituksensa. Yhteisön taipumus eristää tiimityö
vaikeuttaa myös tiimityön sisäistä kehittämistä ja rakentumista.

Aikaisemmat tutkimukset kuvaavat sosialisaation ylivoimaisuutta koulukulttuuria
muovaavana tekijänä (esim. Lortie 1975, Lacey 1977), mutta tämän tutkimuksen mukaan
myös opettajankoulutuksen luomilla toimintatavoilla (yhteistoiminnalliset työtavat) ja
opettajan opetuksesta saaman palautteen muodolla (opetustaidon arvosanan poistuminen)
on merkitystä tiimityön toteutumisessa. Tämä näkyi erityisesti tutkimuksen palautteenan-
tokuvauksissa. Tästä näkökulmasta opettajankoulutuksen viime vuosien muutokset (esim.
uusprofessionalismi, Kohonen & Niemi 1995) edesauttavat tiimityön ja yhteistyön kehit-
tymistä kouluissamme. Haastateltujen opettajien viittaukset opettajankoulutukseen osoit-
tavat, että tiimityö voi aktivoida tulkintamahdollisuuksia, jotka ovat syntyneet jo opettaja-
uran alkuvaiheessa. Myös viimeaikaiset opettajatutkimukset ovat korostaneet opettajan-
koulutuksen merkitystä opettajan ja koulun kehittymisessä (esim. Välijärvi 2000, Kivi-
niemi 2000).

On merkille pantavaa, että pyrkimyksellä samankaltaisuuteen ja toisten tuntemiseen
voi yhteisöllisellä tasolla olla sekä positiivinen että negatiivinen merkitys. Opettajien pyr-
kimys löytää omia tarpeita ja tavoitteita vastaava viiteryhmä auttaa jäsentämään omia ja
yhteisön tasolla ilmeneviä muutospyrkimyksiä. Yhteisten intressien löytyminen voi olla
tärkeä tekijä ammatillisessa kehittymisessä. Yhteisten tavoitteiden ja näkemysten poh-
jalta perustetut ryhmät luovat myös yhteisöön pedagogista keskustelua virittävää toimin-
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taa ja käytäntöjä. Ongelmat syntyvät kouluyhteisön ja opettajien taipumuksesta eristää
yhteistyö. Samalla kun toisten tuntemisesta tulee suojautumisen keino, muuttuu yhteis-
työn luonne ja tarkoitus siten, että yhteistyöstä ei tule yhdistävää vaan eristävää.

8.5 Kiire ajankäytön ulkoisen ja sisäisen ohjautumisen
välisenä ristiriitana

Kiireen voisi nimetä myös ongelmarepertuaariksi, sillä opettajat selittävät monia tiimi-
työn vaikeuksia vetoamalla kiireeseen. Sahlbergin (1996, 190) toteamus ajasta opettajan
vihollisena on tämänkin tutkimuksen näkökulmasta ymmärrettävä. Kiireellä on maagista
voimaa: toisaalta se tarjoutuu uskottavaksi selitykseksi tiimin ongelmille, ja toisaalta se
tuottaa tiimityöhön monia ristiriitaisia seurauksia. Aika onkin tekijä, jonka on myös muis-
sa tutkimuksissa todettu mutkistavan ja vaikeuttavan muutoksen aikaansaamista (Har-
greaves 1994, 95). Tutkimuksissa on todettu, että työn kiireisyys lisää paineita nopeiden
päätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Tällaiset päätökset ja ratkaisut perustuvat intuitioon
ja kokemuksien tuomaan tietotaitoon, ja pohtimiselle ja arvioinnille jää vain vähän aikaa
(Gerber 1998, Tynjälä & Colin 2000, 295). Kiire tekee työstä katkonaista, mikä haittaa
pitkäjänteistä kehittämistä (Hargreaves 1996, 276). Kiire vahvistaakin opettajien taipu-
musta turvautua valmiisiin ja kokemuksien vahvistamiin ratkaisuihin.

Kiireestä puhuminen on opettajille ja kouluyhteisölle tyypillinen tapa ilmentää työn
kausittaista ja sisällöllistä muutosta. Opettajan perinteinen aikakäsitys kytkeytyy lukukau-
den ja lukujärjestyksen muovaamiin käsityksiin ajankäytöstä. Viimeaikaisten muutosten
myötä on käynyt niin, että aikaa käytetään intensiivisemmin ja ajankäyttöä on vaikeampi
hallita työmäärän ja uusien toimintamuotojen lisääntyessä (vrt. Turunen 2000, 31). Opet-
tajan työtä hallitaan aikaisempaa enemmän kiirehtimällä, joten tiimityö on jatkuvan aika-
ja tehokkuuspaineen alaisena (vrt. Rea & Weiner 1997, 30).

Hargreaves (1994) esittää, että ajalla on eri ulottuvuuksia sen mukaan, tarkastellaanko
sitä opettajan, organisaation vai hallinnon näkökulmasta. Hän näkee opettajan ajankäy-
tössä ilmenevät ristiriidat painokkaasti hallinnon ja opettajan välisenä ristiriitana (emt.
113). Opettajan työn ulkoinen ja sisäinen ajankäyttö kuvastuu myös kiireen dynamiikassa.
Ulkoa ohjautuvan ajankäytön perusteluissa kiire nähtiin väistämättömänä tapahtumaket-
juna, jossa opettaja on monien ulkopuolisten ajankäyttöpaineiden uhri. Kiireestä muodos-
tuu tällöin yhteinen nimittäjä monille tiimityössä koetuille ongelmille ja vastoinkäymi-
sille. Vastuu kiireestä on ulkopuolisilla. Tämä huomio tukee Kuittisen ja Salon (1999)
huomioita opettajien taipumuksesta projisoida ahdistusta aiheuttavat tekijät ulkopuoli-
seen tahoon. Ulkoistamisen ongelma on siinä, ettei esimerkiksi aikaresurssin lisääntymi-
nen takaa yhteistyön laadullista paranemista (Hargreaves 1990). Ajan lisääminen ei ole
suoranainen ratkaisu pirstaloitumisesta, ajautumisesta tai kiireen ketjuuntumisesta johtu-
viin ongelmiin (ks. myös Sahlberg 1997, 191).

Kiireen ja ajankäytön merkitystä arvioitaessa keskeiseksi tässä tutkimuksessa nousee
opettajan aktiivinen ote ajallisten kokonaisuuksien rakentamisessa. Tiimityön sisältä
ohjautuvassa ajankäytössä kiire on sekä tiimin että yksittäisen opettajan haaste. Kiiree-
seen ollaan valmiita tarttumaan, ja se halutaan nähdä myös luonnollisena osana muutosta,
joka pitemmällä aikavälillä tarjoaa opettajalle myönteisiä kokemuksia. Aktiivisuus on
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pyrkimystä ottaa vastuuta kiireen syistä ja seurauksista. Sisäisen ajanhallinnan merkitys
on siinä, että se jäsentää ajan opettajan näkökulmasta mielekkäällä ja tarkoituksenmukai-
sella tavalla.

Kiireen merkitys tiimityötä määrittävänä ja ohjaavana tekijänä liittyy ajankäytön
perustelujen ja muiden repertuaarien väliseen yhteyteen. Kiireen kyky kytkeytyä yhteen
muiden repertuaarien kanssa vahvistaa sekä kiireen negatiivista että positiivista painoar-
voa tiimityössä. Aineistossa korosteiseksi nouseva käsitys ajan ketjuuntumisesta antaa
viitteitä yhteistyön systeemisestä luonteesta (Sachrar & Sharan 1995, Shalberg 1996), jol-
loin yhdellä tasolla tehdyt ratkaisut kytkeytyvät aina laajempiin merkitysrakenteisiin.
Tästä syystä opettajien pyrkimys rajata yhteistyötä monin eri keinoin on pyrkimystä hal-
lita yhteistyön laajenevaa kokonaisuutta. Lisäksi voidaan olettaa, että tutkimukseni alussa
esitetty opettajan työnkuvan muuttuminen näkyy juuri kiireen lisääntymisenä ja ajautumi-
sena ajankäyttöongelmiin.

Aikaisempien tutkimusten perusteella opettajat sitoutuvat mieluummin lyhyisiin suun-
nittelu- ja toteutustuokioihin kuin pitkiin ja syvällisiin keskusteluihin (Cohen 1981). Tut-
kimustulosteni valossa väitän, että opettajat myös ajautuvat lyhyisiin ja vähän aikaa vaati-
viin yhteistyösuhteisiin, koska niin monet asiat tekevät opettajan ajankäytöstä haavoittu-
vaisen. Kiireen tulkintaan vaikuttaa myös se, millaisesta aikaperspektiivistä tiimityötä tar-
kastellaan. Opettajuudelle tyypillinen tässä ja nyt -asenne (Lortie 1975) jättää vähän tilaa
tiimityön edellyttämän oppimisprosessin ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymiselle.
Yhteistyössä moni asia näkyy ja kehittyy pitemmällä aikajänteellä, ja tämä on tyypillistä
erityisesti positiivisille yhteistyökokemuksille. Liian kapea aikakäsitys korostaa tiimityötä
aikaa kuluttavana, lisätyötä vaativana ja omaa luokkatyötä vaikeuttavana tekijänä. Voi
seurata tunne, että lupauksia opettajana kehittymisestä ja työn helpottumisesta on vaikea
nähdä. Ajankäytön rajoittamisella ja kiirehtimällä koetetaan minimoida tiimityön muulle
työlle aiheuttamat ongelmat, mikä on alkua tiimityön eristämiselle opettajan muusta
työstä.

Opettajan aikakäsitys on myös erilainen verrattuna monien muiden ammattiryhmien
aikakäsityksiin. Opettajan työn luonteeseen kuuluu, että samaan aikaan voi tapahtua
monia asioita. Kiire kuvastaa työn rytmistä vaihtelua, jolloin hetkellisillä tai kausittaisilla
muutoksilla on suuri merkitys opettajan ajankäytössä. Merkittävää tiimityön kannalta on,
että opettajan aikaa näyttävät kuluttavan muutkin tahot kuin pelkästään opettaja. Koulu-
työn luonteen muuttuminen sekä oppilaan että opettajan kohdalla näyttää siirtäneen ajan-
käyttöä ulos luokan ja lukujärjestyksen asettamista kehyksistä. Samoin lisääntynyt koulun
kehittämistyö ja toisaalta vanhempien ja ulkopuolisten yhteistyötahojen kasvanut aktiivi-
suus lisäävät sekä opettajan ajantarvetta että toisaalta ajankäyttöpaineiden kasautumista.
Opettajan ajankäytössä ilmenevät tyypillisimmillään eri tahojen lisääntyvät vaatimukset
(Syrjäläinen 1997). Tästä johtuen aikaa määrittävät rajat ovat käymässä yhä epämääräi-
semmiksi ja liukuvammiksi ja toisaalta opettajien ajanhallinta käy yhä vaativammaksi ja
haasteellisemmaksi.

Opettajan ammatin keskeinen piirre ajallisesta perspektiivistä katsottuna on saatavilla
olo: opettaja katsoo velvollisuudekseen vastata häneen kohdistuviin odotuksiin. Hänen on
hallittava luokkahuonetilanteensa kokonaisvaltaisesti, mikä on olennainen osa opetta-
juutta (Nias 1988, 205�212). Asioita ei voi jättää tekemättä, koska ammatilliseen velvol-
lisuudentuntoon kuuluu huolehtia ja hoitaa. Tiimityön kannalta vielä ongelmallisempaa
on, että yksittäisen opettajan ajankäytön ruuhkautuminen vaikeuttaa aina tiimin yhteistä
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ajankäyttöä. Kiireellä on taipumus korostaa yksittäisen opettajan ajankäyttöä tiimin ajan-
käytön sijaan, jolloin opettajien yhteisiä ajankäyttömahdollisuuksia ei ole helppo kehittää.
Tästä seuraa, etteivät opettajat aina näe tiimityötä ajankäyttöä helpottavana välineenä,
vaan lisätyönä, ja myöhemmin saavutettava mahdollinen aikavoitto ei välttämättä näytä
houkuttelevalta. Lisäksi jotkut opettajat kokivat tiimityömalliin sisältyneet kirjausmene-
telmät ja kokoustekniset käytännöt vieraiksi, jolloin aikaa saattoi kulua epäolennaisiin
asioihin tai muut tarpeet ja ajankohtaiset kysymykset veivät tiimin keskustelua pois
tavoitteiden mukaisesta yhteistyöstä.

Tiimityöteorioissa ajankäyttö nähdään ennemminkin suunnittelun ja sopimisen kysy-
myksenä, jolloin törmäys opettajan työn logiikan kanssa on ilmeinen: miten suunnitella ja
sovittaa yhteen sellaista, mitä on vaikea ennustaa ja minkä toteutuminen on epävarmaa?
Tutkimuksessa menestyksekäs ajanhallinta vaati tiimityömallin mukaisten suunnittelu- ja
kirjausmenetelmien hyödyntämistä, ja tämä puolestaan mahdollisti paremman asianhal-
linnan ja antoi samalla tiimitoiminnalle jäntevyyttä ja tavoitteellisuutta. Tiimityö vaatii
opettajilta monia muutoksia, joihin liittyvä oppiminen ja siitä seuraava aikapula vaikeut-
tavat tiimityön käyttöä ajanhallintakeinona.

Sahlberg (1997, 191) selittää ajan ongelmallisuutta muutoksessa kahdella seikalla.
Tavanomainen opetus itsessään vaatii paljon aikaa, mikä korostaa nopeasti toteutettavien
ideoiden merkitystä opettajille. Toisaalta uusien työskentelymuotojen kokeileminen ja
kehitteleminen vaatii runsaasti aikaa verrattuna normaaliin opetukseen. Näiden syiden
perusteella aika nousee ratkaisevaan asemaan määriteltäessä uudistuksiin sitoutumista ja
niihin kohdistuvia odotuksia. Tämä pitää myös oman tutkimukseni näkökulmasta paik-
kansa, mutta muutoksessa kyse on lisäksi siitä, miten opettaja itse näkee omat ajanhallin-
tamahdollisuutensa. Ajan puute ei ole pelkästään syy ongelmiin, vaan myös kaikkien tun-
nistama selitys, johon voidaan vedota eritoten ongelmatilanteissa.

Tiimityön mahdollisuuksiin ratkaista opettajan työn kiireisyyttä voidaan suhtautua
varauksellisesti. Kiire kantaa usein sisällään kasautuvia ja ketjuuntuvia merkityksiä tai
sitten niin laajoja merkityksiä, että niiden alkuperän tiedostaminen on vaikeaa. Opettajan
aikaa syödään sekä koulun sisältä että ulkoa käsin ohjautuvilla tekijöillä. Kiireen taus-
talla olevilla tekijöillä (opettajan työn muutos) ja toisaalta opettajanammattiin liittyvillä
piirteillä (yksin tekemisen perinne) on taipumus vahvistaa ajankäytön yksityistä luon-
netta. Vaikka tiimityössä on pyrkimys yhteisen ajanhallinnan kehittämiseen, ratkaistaan
monet opettajan ajankäyttöön liittyvät kysymykset luokkahuoneista käsin. Siksi ei ole
ihme, että aika näyttää tiimityössä karkaavan käsistä ja sitä on vaikea hallita.

Tämän tutkimuksen opettajat osasivat myös nimetä ajankäyttöä helpottavia piirteitä
koulun toiminnassa: rinnakkaisluokat, samankaltaiset aihekokonaisuudet, fyysiset olosuh-
teet ja lukujärjestysten yhteensovittaminen. Ajan järjestäminen on myös kykyä ja aktiivi-
suutta tarttua aikaa määrittäviin tekijöihin. Tiimityön sisältöihin liittyvillä yhteisillä tee-
moilla ja toisaalta meneillään olevien monien kehittämisprojektien järkevällä yhdistämi-
sellä voitaisiin saavuutta merkittävää ajansäästöä. Jos opettajan työ nähdään kokoelmana
erillisiä asioita, on ajallisia synergiaetuja vaikea löytää. Tässä mielessä olisivat sekä ylei-
semmät että opettajan omia toimia tukevat aikaratkaisut tarpeen. Muuten kiire on kuin
kierre, jolla on taipumus vain syventyä.

Jos ryhmä osaa nähdä tiimin toiminnan pitemmällä aikaperspektiivillä, voidaan kiiree-
seen liittyviä syitä ja ratkaisukeinoja pohtia. Pyrkimys ratkaista tiimityön ja luokkahuone-
opetuksen välisiä aikaongelmia kuvastaa siirtymistä yksittäisestä yhteiseen ajanhallintaan.
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Pitemmän aikaperspektiivin merkitys korostuu erityisesti pyrkimyksessä niiden tavoittei-
den saavuttamiseen, jotka tähtäävät uutta luovaan oppimiseen (Senge 1990), kriittisyyteen
sekä kulttuuristen perusoletusten muuttamiseen (Mezirow 1991). Ilman kykyä hahmottaa
ajankäyttöä pitemmälle eteenpäin on syvälle ulottuvien tavoitteiden merkitystä vaikea
nähdä, hyväksyä tai ymmärtää. Toisaalta koulussa, lisääntyvien muutosten ja projektien
virrassa, voi olla yhä vaikeampi edes hahmottaa asioiden ajallisia jatkumoja, jolloin kii-
rehtiminen lyhentää myös tiimityön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikaperspek-
tiiviä. Siksi osan tämän tutkimuksen opettajista oli helpompi Hargreavesin (1996, 269) ja
Rosenholtzin esittämän käsityksen mukaisesti turvautua nopeisiin ratkaisuihin ja olla
samaan aikaan sokeita pitemmän aikavälin tuloksille.

Kiireen merkitys tässä tutkimuksessa selittyy sen yleisyyden ohella myös sillä, että
ajankäytöllä usein vahvistetaan muiden repertuaarien tulkintoja ja niiden merkityksiä.
Tämä väite pätee tutkimukseni mukaan kaikkiin muihin, mutta ei kumppanuusrepertuaa-
riin, jolla näyttäisi tutkimuksen perusteella olevan ajasta riippumaton merkitys. Kyky
sitoa muiden repertuaarien merkityksiä itseensä tekee kiirerepertuaarista vahvan ja tutki-
mukseni näkökulmasta hallitsevan repertuaarin. Tämä myös selittää sitä, miksi kiire nou-
see opettajien tulkinnoissa niin vahvasti esille. Sekä ongelmien että onnistumisen merki-
tystä voidaan olennaisesti vahvistaa vetoamalla opettajille merkitykselliseen ajankäyt-
töön.

8.6 Tiimityön kokonaishallintaa kuvaava malli

Tiimityön kokonaisuutta voidaan kuvata ja tulkita seuraavan kuvion pohjalta.

Kuvio 12. Opettajien tiimityön rakentumista kuvaava malli.
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Yllä kuvatun kuvion mukaisesti opettajien tulkinnat tiimityöstä rakentuvat eri repertu-
aarien muodostamissa tulkintakonteksteissa. Malli sitoo repertuaarit kokonaisuudeksi,
jota on esimerkein kuvattu tiimityön kokonaishallinnan avulla (luku 7.6). Malli toimii
sekä opettajien tulkintoja kuvaavana (alaspäin suuntautuva nuoli) että myös tiimityön
merkitysten rakentumista kuvaavana (ylöspäin suuntautuva nuoli) tulkintamallina. Tiimi-
työn rakentumista kuvaavan mallin avulla voidaan selittää ja ymmärtää yhteistyön eri tul-
kintamahdollisuuksia ja tulkintojen seurauksia. Repertuaarien keskinäiset suhteet määrit-
tyvät puolestaan repertuaarien sisäisen dynamiikan määrittämissä rajoissa, mikä on luon-
teeltaan kaksinapaista: samaa tulkinnallista kontekstia voidaan käyttää sekä tiimityön
edustaman yhteistyökäsityksen tukemiseen tai sen vastaisesti. Dynamiikan seurauksia on
kuvattu tiimityön kokonaishallinnan tarkastelun avulla (luku 7.6). Eri repertuaareista
muodostettujen tulkintojen ristiriitaisuus voi johtaa tiimityön kehittämispyrkimysten
hajoamiseen tai rajautumiseen. Eheän ja ristiriidattoman kokonaisuuden muodostuminen
opettajien yhteistyössä tukee sekä opettajien yhteistyön syvällisyyteen että työyhteisöön
suuntautuvia kehittämispyrkimyksiä.

Opettajien tulkinnoista muodostuu järjestelmä, joka ilmentää opettajien käsityksiä tii-
mityön mahdollisuuksista ja rajoituksista. Tiimityötä kuvaava tulkintamalli muodostaa
opettajien käsityksiä kuvaavan tulkintamallin, jota voi verrata Pajaresin (1993) uskomus-
järjestelmään. En analysoi tässä uskomus-käsitteen problematiikkaa sen enempää, vaan
tyydyn ennemmin pohtimaan uskomusten ja tulkinnallisten repertuaarien yhtäläisyyksiä.
Uskomuksille tyypillinen yksilöllisyys ja tilannesidonnaisuus heijastuvat opettajien tul-
kinnoissa, ja tiimityö voi saada erilaisia tulkintoja eri opettajilta, eri tiimeissä ja eri kon-
teksteissa (Young 1985). Toinen samankaltaisuus liittyy uskomusten kykyyn selittää käy-
tännön ja opettajien tulkintojen välisiä ristiriitoja (Sahlberg 1997). Kolmanneksi yhtäläi-
syyksiä ilmenee suhteessa tietoon, joka eroaa uskomuksista kokemuksellisuuden, tunne-
pitoisuuden ja myyttisyyden perusteella (Nespor 1987). Kuten uskomuksetkin, tulkinnal-
liset repertuaarit toimivat yhteistyöhön liittyvien odotusten ja tavoitteiden jäsentämisen
välineenä.

Opettajien uskomuksia ja tulkintarepertuaareja vertaamalla voidaan todentaa repertu-
aarien tapaa jäsentää ja selittää yhteistyöhön liittyviä ristiriitoja. Uskomusten tarkastelun
keskeinen tehtävä on auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan yksilön ja todellisuuden välistä
suhdetta, ja tämä edellyttää uskomusten keskinäisten suhteiden tulkintaa (Pajares 1993,
Sahlberg 1997). Repertuaarien muodostamalla kokonaisuudella näyttäisi olevan saman-
kaltaisia ominaisuuksia kuin uskomusjärjestelmillä, joten voidaan olettaa, että repertuaa-
rien avulla on mielekästä pyrkiä selittämään yhteistyön ristiriitaisuuksia opettajan tulkin-
tojen ja yhteistyön tavoitteiden välillä. Yhteistyön erilaisia oletettuja etuja tarkasteltaessa
(esim. Hargreaves 1995, 151, Sahlberg 1997, 167�168) onkin uskomuksia ja repertuaa-
reja koskeva tutkimustieto tärkeää.

Opettajan ongelmana tiimityössä on vaikeus nähdä tiimityön eri tulkintakonteksteihin
hajoavia yhteistyöpyrkimyksiä ja niistä syntyviä kokonaisuuksia. Tämä tulos on ristirii-
dassa Kärkkäisen (1997, 169) näkemyksen kanssa. Kärkkäisen tutkimuksessa opettajatii-
min kehittymistä kuvataan pelkästään tiimin rajojen avautumisena. Tiimityön kokonais-
hallinnan näkökulmasta katsoen kysymys on kokonaisuudesta, joka määrittelee sen, mil-
laisen merkityksen tiimityö opettajien tulkinnoissa saa. Siksi tiimityö voi olla opettajille
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erilainen sen mukaan, millaiseksi kokonaisuus muodostuu. Tässä mielessä pidän Jokelai-
sen ja Ramstadin (2000) käsitystä tiimityön mallista oikeansuuntaisena. Repertuaarien
dynamiikkaa voidaan tarkastella myös omana kokonaisuutena seuraavan taulukon tapaan.

Taulukko 5. Tiimityötä rajoittava ja edistävä dynamiikka.

Taulukossa 6 on kuvattu pelkistetyssä muodossa tiimityön dynaamisia seurauksia. Pel-
kistäminen on tehty ryhmittelemällä dynaamiset tulkintavaihtoehdot tiimityötä rajoitta-
viin ja edistäviin perusteluihin. Yhteenvetona voidaan todeta, että rajoittamaan pyrkivää
dynamiikkaa luonnehtivat epämääräisyys, yhteistyön edellytysten puuttuminen, yhden-
mukaisuuden korostaminen, ristiriitaisuuksien ylläpitäminen, yksityisyys ja rajoittaminen.
Edistävää dynamiikkaa luonnehtivat erilaiset jatkumot, selkiytyminen, tahto ponnistella ja
pyrkimys hyödyntämiseen. Syntynyttä kenttää vahvistaa työyhteisön taipumus polari-
soida muutos kaksinapaiseksi, mikä vahvistaa muutoksen ja säilyttämisen välistä rajaa
kouluissa. Tiimityön kokonaishallinnalla on tässä kuviossa tiimityön jakoa ja ristiriitai-
suutta vahvistava merkitys.
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Ongelmattomuus

Käytäntöjen hyödyntäminen
Käytäntöjen jatkumo
Uudet näkökulmat ja vaihtoehdot

Ryhmärajat Ryhmärajat
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Samankaltaistaminen
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Ristiriitojen ylläpitäminen

Oman viiteryhmän löytyminen
Pedagogiset kysymykset

Työyhteisö Työyhteisö

Yhteisten rakenteiden puute
Yhteisen linjan puuttuminen
Yhteistyön individualisointi
Aikominen
Koulun muutoskehitys

Yhteisöön avautuminen

Kiire Kiire

Kiireeseen ajautuminen
Kiireen ketjuuntuminen
Kiire pirstaloitumisena
Eriytyvä ajankäyttö

Ajallisen jatkumon rakentaminen
Kiire ongelmanratkaisuna
Kiire muutoksen osana
Kiire tahtoasiana

Työyhteisön kokonaishallinta
Tiimityön vastakkainasettelu
Tiimityön eri areenat
Erilaiset koulutustaustat

Työyhteisön kokonaishallinta
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Tiimityön eri areenat
Erilaiset koulutustaustat
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Tiimityön muutoksen mahdollisuudet liittyvät edellytyksiin ponnistella yksittäisiä
tilanteita ja asioita laajempien kokonaisuuksien muodostumiseen. Tiimityön pahin vihol-
linen on ajautuminen ristiriitaisuuksien kautta erilaisiin suojautuviin ja rajaaviin tulkintoi-
hin yhteistyöstä. Tiimityö ajautuu tällöin helposti laihoihin kompromisseihin, joissa
uudistusten aikaan saaminen on vaikeaa. Pelkistäminen myös osoittaa, että vasta eri
repertuaarien yhteismerkitys on tiimityön onnistumisen kannalta tärkeä. Pelkistäminen
tuo esille myös sen, kuinka monella tavalla tiimityön muutos tai muuttumattomuus voi
ilmetä opettajan puheessa. Opettajan on vaikea hahmottaa pelkistämisen kuvaamaa yksin-
kertaisempaa logiikkaa, johon tiimityön eri tulkinnat voivat johtaa. Tästä syystä opettaja
voi ennemminkin olla hämmentynyt sen seurauksena, mihin yhteistyöpyrkimykset oikein
ovat johtaneet (esimerkiksi näyte 54). Yleisemmällä tasolla tiimityön dynamiikka selittää
ja toisaalta vahvistaa yhteistyön teoriassa nousevaa kahtiajakoa eristäytymiseen ja yhtei-
söllisyyteen pyrkivien välillä. Repertuaarien dynamiikkaa voidaan näin ollen tarkastella
myös eristäytymään tähtäävinä tai yhteisöllisyyteen tähtäävinä kokonaisuuksina.

Kuvio 13. Opettajien tiimityödynamiikan seuraukset.

Yhteistyötä koskevan tutkimus- ja kehittämistyön suuria kysymyksiä on luoda edelly-
tyksiä yhteistyön onnistumiselle. Vaikka tässä tutkimuksessa, kuten aikaisemmissakin tut-
kimuksissa, on löytynyt monia positiivisia yhteistyön kehittämismahdollisuuksia (vrt. tau-
lukko 6), on yhteistyön arvoitus käsitykseni mukaan monimuotoisempi, kuin pelkkä
dynaamisten tulkintamallien määrällinen vertailu antaisi ymmärtää. Tähän on olemassa
ainakin kaksi selkeää syytä. Ensimmäinen liittyy itse kehittämisasetelmasta nousevaan
ongelmaan, jota on kuvattu kuviossa 13. Yhteistyötä rajoittavan dynamiikan painoarvo on
suurempi kuin edistävän, koska tutkimusten perusteella eristyneisyyteen johtavilla tulkin-
tamalleilla on kouluyhteisössä vahvempi asema. Edistävä dynamiikka on aina haastajan
asemassa mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Toinen selitys liittyy repertuaarien keskinäisiin suhteisiin. Voidaan teorian ja tutkimuk-
seni perusteella todeta, että tiimityön suurin haaste on luoda laajempia ja yhteisöllisem-
piä yhteistyörakenteita ja -käytäntöjä. Taulukon 6 perusteella voidaan kuitenkin havaita,
että edistävät perustelut ovat vähäisiä juuri ryhmärajojen ja työyhteisön tasolla. Siksi on
myös todennäköisempää, että tiimityön kehittyminen on vaikeaa juuri näillä alueilla. Näi-
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den kahden seikan perusteella voidaan todeta, ettei yhteistyön ongelma ole sen toteutumi-
sen mahdottomuus sinänsä, vaan sen todennäköisyys synnyttää ristiriitoja opettajan työ-
hön ja koulun sisälle.

Eristäytymisen ja yhteisöllisyyden ristiriita on opettajalle Hargreavesiin (1993) viitaten
sisäisesti ristiriitainen käsite, koska yksin tekeminen koetaan vapauttavana ja Rosenholt-
ziin (1989) viitaten hallinnan tunnetta lisäävänä tekijänä. Vaikka tiimityö teoriana lupaa
opettajalle paljon, on positiivisten kokemusten saaminen kuitenkin työlästä, koska niiden
saavuttaminen edellyttää positiivista tulosta niin monessa tulkinnallisessa kentässä. Tiimi-
työssä koetut ristiriidat voivatkin korostaa houkutusta eristäytyä luokkahuoneisiin tai
rajoittaa yhteistyön merkitys ja mahdolliset vaikutukset kapealle alueelle.

On mielenkiintoista tarkastella tutkimukseni mallia yhteistyön kulttuuristen käsitysten
valossa. Freiman-Nemserin ja Flodenin (1986) sekä Hargreavesin (1996) toteamus
monien rinnakkaisten kulttuurien merkityksestä yhteistyön tutkimuksessa saa tukea
tämänkin tutkimuksen tuloksista. Opettajan tarpeet ovat yksilölliset ja monimuotoiset
(Lauriala 2000), joten on syytä olettaa, että yhteistyökin vaatii tuekseen tulkinta- ja kehit-
tämismalleja, jotka pystyvät selittämään tätä monimutkaisuutta ja myös hyödyntämään
sitä yhteistyön tukemisessa. Tässä mielessä tutkimukseni tulkintamalli on jopa rohkai-
seva. Siinä yhdistyvät sekä yhteistyön monimuotoisuus (kuvio 12) että erilaisuuden
samansuuntaiset seuraukset (taulukko 6 ja kuvio 13). Vaikka tutkimukseni perustuu tiimi-
työstä saaduille tulkinnoille, voisi mallin perusajatusta hyödyntää laajemminkin. Se edel-
lyttäisi selkeämpää koulutuspoliittista pyrkimystä edistää ja luoda kouluihin yhteistyötä
tukevia rakenteita, joiden merkitystä opettajille voitaisiin tutkimusmallini avulla arvioida
ja kehittää.

Tutkimusmallini perusteella yhteistyö on kokonaisuus, jossa ristiriidat ovat jopa toden-
näköisiä. Yksilön on vaikea hallita yhteistyön laajaa kokonaisuutta, jolloin yhteistyölle
asetetut tavoitteet ja odotukset kohdennetaan usein yksilöiden välisiin suhteisiin (vrt.
Wallace & Louden 1994). Tämä käsitys usein vahvistuu opettajan työn käytännöllisen
luonteen vuoksi. Monet opettajien kokemat ristiriidat ovat tutkimustulosteni perusteella
kuitenkin laajempia, joten myös yksittäisiin yhteistyösuhteisiin liittyvät ongelmat ovat
ymmärrettäviä. Esimerkiksi Wallacen ja Loudenin kappaleessa 3 määrittelemät arvostuk-
set ovat laajemminkin tavoiteltavia ja hyväksyttäviä käsityksiä yhteistyösuhteiden kehit-
tämisessä. Koulun kaltaisessa organisaatiossa ja tutkimukseni kuvaamassa tulkintaken-
tässä on vaikea löytää sellaista käsitystä esimerkiksi samankaltaisuudesta, että kaikki
opettajat voisivat sen hyväksyä. Tämä herättää kysymään: missä määrin kouluissa tulee
pyrkiä tiimityön kaltaiseen yhtenäistävään yhteistyömalliin?

Tutkimukseni perusteella kysymykseen voisi vastata, että opettajat tarvitsevat tuekseen
yhtenäistävän tulkintakentän, joka voi syntyä vain yhteisen kielen ja oppimiskulttuurin
avulla (Lauriala 2000). Opettajien omat mahdollisuudet hallita ja kehittää tätä kulttuuria
ovat kuitenkin rajalliset, mikä edellyttää laaja-alaista ja yhteisymmärrykseen pyrkivää
kehittämiskulttuuria kouluissamme. Sekä opettajia että hallintoa tarvitaan (Fullan 1994).
Nykyisissä nopeasti vaihtuvissa muutosvirtauksissa puuttuu pitkän tähtäimen pyrkimys
yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö on liian tärkeä asia jätettäväksi muutosten armoille.

Opettajien pyrkimys luoda ja kehittää ammatillista yhteistyötään on tasapainoilua
monien samaan aikaan vaikuttavien tekijöiden kentässä. Kun vielä tutkimusten perus-
teella oletetaan eristäytymisen olevan kouluorganisaatioissa vahvoilla, on yhteistyön
haaste vaativa. Yhteisöllisen oppimisen rajat määritellään käytännön työssä tapahtuvien
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sosiaalisten ja sisällöllisten rajausten avulla, ja näiden rajojen ylittäminen on sekä älylli-
sesti että emotionaalisesti vaativaa toimintaa (Engeström & al. 1995, Hakkarainen 2000,
94). Opettajien tiimityössä muodostuvat rajanvedot ovat samaan aikaan sekä selkeitä
(muutos, estäminen) että epämääräisiä (repertuaarien dynamiikka), mikä tekee yhteis-
työsuhteiden hallitsemisen ja erityisesti niiden kehittämisen vaikeaksi. Yhteinen oppimis-
prosessi voikin muodostua ennakoimattomaksi ja monimutkaiseksi (vrt. Wenger 1998).
Opettajan työn vaativuuden ja haasteiden kasvaessa (Kiviniemi 2000, 185) ei yhteistyön
kehittämistarve ole ainakaan vähenemässä. Tiimityön kehittymisen avain on opettajien
mahdollisuudessa tiedostaa yhteistyöhön liittyviä valintoja ja tehdä niitä. Tämä on ylei-
semminkin korostunut viime vuosien keskustelussa opettajan aktiivisuuden ja ammattitai-
don merkityksen painottamisena (Girroux, 1998, 125�128, Goodson 1994).

8.7 Tulokset teoreettisten tulkintakontekstien valossa

Tutkimukseni lähtötavoitteena oli löytää vastauksia kokemuksellisesti esiin nousseeseen
ristiriitaan opettajien yhteistyön ongelmallisuuden ja tarpeellisuuden välillä. Keskeinen
lähtökohta opettajien tiimityössä on halu kehittää ja uudistaa yhteistyökäytäntöjä ja tukea
opettajan ammatillista kasvua. Tiimin kohtaamat ongelmatilanteet korostavat mahdollisia
ristiriitoja yhteistyöhön liittyvien tavoitteiden ja vallitsevan toimintakulttuurin välillä.
Perinteisessä koulukulttuurissa on vähän yhteisiä ongelmia (Karjalainen 1991, Lauriala
1997), ja toisaalta opettajilla on vähän yhteisiä käsitteitä ja strategioita ratkaista mahdolli-
sesti esiin nousevia ongelmia (Lortie 1975). Tutkimukseni näkökulmasta katsoen voi-
daan sanoa, että ongelmilla on taipumus karata opettajan käsistä (ketjuuntuminen, ajautu-
minen, kasautuminen) tai hajota (pirstaloituminen), ja näin opettajien mahdollisuudet vai-
kuttaa yhteistyönsä kehittämiseen heikentyvät. Myönteiset strategiat ongelmatilanteissa
auttavat opettajia löytämään tiimityöstä positiivisia piirteitä, jotka puolestaan edesauttavat
ongelmanratkaisussa (joustavuus, pitkäjänteisyys). Yhteistyössä ilmenevät ristiriidat ja
ongelmat joko vahvistavat vallitsevia kulttuurisia tulkintamalleja tai mahdollistavat uusi-
en merkitysten syntymisen.

Opettajan ammatillista kehittymistä luonnehdittiin tutkimuksen alussa yhä lisääntyvien
yhteistyöhaasteiden ja odotusten kentäksi. Tulkinnallisten repertuaarien näkökulmasta
yhteistyön mahdolliset ristiriidat eivät ole vain ulkoisten paineiden synnyttämää hajanai-
suutta, vaan ristiriitaisuus näkyy myös opettajien tiimityötulkinnoissa. Kari Kiviniemi
(2000) kuvaa tutkimuksessaan tämän päivän opettajuutta sirpaleiseksi, kiireiseksi ja
monien ristipaineiden alaiseksi ammatiksi, joten eheytyvien rakenteiden ja kulttuurin luo-
minen opettajan ja koulun työhön nousee yhä keskeisemmäksi ja tärkeämmäksi tulevai-
suuden haasteeksi. Meneillään oleva muutoskehitys voi kuitenkin ristiriitojen lisäänty-
essä vahvistaa opettajien tarvetta nopeiden ja teknisten yhteistyösuhteiden luomiseen
samaan aikaan, kun työn yleinen muutos vaatisi pohtivampaa, syvällisempää ja laaja-alai-
sempaa yhteistyökulttuuria kouluissa.

Kun tutkimukseni tuloksia tarkastellaan alussa esitettyjen ajankohtaisten muutosvaati-
musten valossa, näyttää siltä, että meillä liiankin itsestään selvästi oletetaan opettajien
täyttävän eri uudistusten edellyttämät yhteistyövaatimukset. Opettajilla on halua ja kykyä
kehittää yhteistyösuhteitaan, mutta ongelmaksi muodostuvat perinteisten ammatillisten
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arvostusten ja tiimityön muutospyrkimysten yhteensovittaminen. Tiimityö merkitsee
muutoksia monella eri opettajan työn osa-alueella, joten yhtenäisen ja selkeän kuvan luo-
minen yhteistyön kehittämiseksi on vaativa tehtävä. Tiimityön kehittämisen haasteelli-
suutta lisää se, että uudistaminen kytkeytyy yhteisöllisten rakenteiden ja koko kulttuurin
edustamiin tulkintamalleihin. Tiimityö ei koske yksin luokkahuonetyötä, vaan koko yhtei-
söllinen rakenne on mukana tiimityön tulkinnoissa. Ristiriidat tiimin rajojen tai yhteisöl-
listen suhteiden rakentumisessa johtavat helposti tiimin toimintakentän kaventumiseen.

Tiimityön ristiriitaisuuksien myötä opettajat joutuvat tilanteisiin, joissa perinteiset
opettajan työn hallintakeinot näyttävät houkuttelevammilta kun tiimityön tarjoamat mah-
dollisuudet. Ristiriitaisessa tilanteessa, jossa koulun yleinen kiire pakottaa nopeisiin rat-
kaisuihin, on usein helpompi turvautua huonosti toimivaan käytäntöön, sen sijaan että
tarttuisi epävarmalta näyttävään tiimityöprosessiin. Lisääntyvä muutosvauhti paradoksaa-
lisesti korostaa yhteistyön toimivuutta, nopeutta ja käytännöllisyyttä, jolloin tiimityön
prosessi- ja oppimispainotteiset pyrkimykset asettuvat usein opettajan käytännöllisiä
tavoitteita vastaan.

Tutkimukseni tulokset vahvistavat Kärkkäisen (1997, 1999) tutkimustuloksia, joiden
mukaan opettajien tiimityö on omalaatuista ja ristiriitaista siinä mielessä, ettei se tunnu
noudattavan tiimityöteorioiden logiikkaa. Koulussa on oma logiikkansa, joka tämän tutki-
muksen perusteella on sisäisesti ristiriitainen, vastakohtaisuuksia korostava ja monella
tasolla rakentuva. Pelkkien yhteistyömallien tarjoaminen ei ole riittävä ehto yhteistyön
kehittymiselle, vaan samaan aikaan tulisi tukea yhteistyön toteutumisen edellytyksiä.
Edellytyksillä viitataan opettajan oman osallistumisen aktivoimiseen yhteistyön kehittä-
misessä. Pelkkien yhteistyövaatimusten ja -mallien jakaminen voi johtaa sekä työyhteisö-
jen jakautumiseen että säilyttämään pyrkivän dynamiikan korostumiseen yhteistyössä.

Tuloksista on selvästi tunnistettavissa opettajan yksityisen ja julkisen areenan välinen
kuilu (vrt. Salo & Kuittinen 1998). Se ei kuitenkaan ole tämän tutkimuksen perusteella
mikään yhtenäinen raja, vaan opettajien ja yhteisön välistä kuilua rakennetaan monien eri
repertuaarien puitteissa. Opettajien yhteistyötä vaikeuttavan rajan monimuotoisuus voi
osaltaan selittää tutkimusten mukaan yleisesti ilmenneitä vaikeuksia luoda yhteistyötä
tukevia ja kehittäviä käytäntöjä kouluissa. Yhteistyön dynamiikkaa tutkimalla voidaan
väittää, ettei opettajan yksityisen ja julkisen areenan välinen kuilu ole staattinen eikä
itsestään selvästi olemassa. Eri repertuaareihin sisältyy myös monia yhteistyötä tukevia
tulkintamahdollisuuksia, jotka parhaimmillaan voivat tehdä yhteistyöstä antoisan ja luon-
tevan kokemuksen (näyte 55).

Opettajan eristyneisyys (Lortie 1975) siirtyy helposti tiimin eristyneisyydeksi. Opetta-
jan yksityisyys on joukko opettajan työssä ja koulun toimintakulttuurissa vaikuttavia käsi-
tyksiä, jotka siirtyvät opettajien toiminnan ja vuorovaikutuksen kautta tiimin toimintamal-
liksi. Opettajan pedagogiseen autonomiaan liittyvää muutosta pyritään pehmentämään
varmistamalla tiimityön sisällön ja vallitsevien kollegiaalisten odotusten yhdenmukai-
suus. Vaikka tämänsuuntaiset pyrkimykset on tarkoitettu väliaikaisiksi, muodostuu niistä
ajan kuluessa helposti pysyviä rakenteita. Eristäytyminen ilmenee ajautumisena ja valin-
toina, mutta myös yksin tekemisen arvostamisena (Lauriala 1997, 145�146), mikä tekee
yhteistyön tavoitteista luonteeltaan ristiriitaisia ja epävakaita. Tiimityössä koetut muutok-
set koetaan erityisesti opettajan identiteettiä ja autonomiaa koskettavina muutoksina (Nias
1995, 271). Tiimityö ei muuta vain opettajan työn sisällöllistä rakennetta, vaan ennen
muuta opettajan käsitystä itsestään ja kollegoistaan.
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Opettajan työn yksityisyyden viehätys ja voima perustuvat sen kykyyn herättää opetta-
jassa turvallisuuden, hallinnan, sujuvuuden ja toimivuuden tunteita (vrt. Rosenholtz 1989,
4�5). Nämä piirteet korostuvat erityisesti tiimin ongelmatilanteissa. Tiimityön para-
doksi on siinä, että samalla kun sen pitäisi houkutella opettajia uusilla ja positiivisilla
ammatillisilla kehittymismahdollisuuksilla, se myös korostaa niin koulun rakenteisiin
kuin opettajan työhönkin liittyviä muutosongelmia (hitaus, konservatiivisuus, byrokraatti-
suus). Tiimityö tuo esiin opettajan työn ristiriitaisen luonteen: yhteistyö nähdään ammatil-
lisen muutoksen ja kehittymisen mahdollisuutena, mutta samaan aikaan on vaikea luoda
yhteistyötä tukevia rakenteita ja toimintamalleja. Ristiriidan olemassa olon osoittaminen
tukee käsitystä opettajan ammatin samanaikaisesta löyhäsidonnaisuudesta ja tiukkuu-
desta. Nämä opettajan ammatin piirteet määrittävät myös tiimityöhön kohdistuvia arvos-
tuksia ja käsityksiä (Zigarelli 1996). Tiimityö näyttää edellyttävän vahvoja sidoksia toi-
mijoidensa välillä (Hansen 1999), joten edellä kuvattu ristiriita voi jopa korostua tiimi-
työn edetessä.

Tiimityön luoma kuva kulttuurisesta muutoksesta ilmentää opettajien pyrkimystä kohti
mukavaa yhteistoiminnallista kulttuuria (vrt. Hargreaves 1996). Mukavan kulttuurin
tavoitteluun ajavat halu saada uusia ideoita ja virikkeitä opetustyöhön samoin kuin myös
kiireeseen liittyvät ajankäyttöpaineet, jotka korostavat yhteistyön toimivuutta ja suju-
vuutta. Opettajien yhteistyösuhteet perustuvatkin enemmän ideoiden jakamiseen kuin
saumattomaan yhteistyöhön (vrt. Little 1990). Tämä johtuu ennen muuta opettajan työn
käytännöllisestä luonteesta, mutta myös siitä, että ideoiden jakaminen luo turvallisen,
ajallisesti ja vuorovaikutuksellisesti hallitumman yhteistyökontekstin, jonka avulla voi
myös välttää opettajien välisiä ristiriitatilanteita. Opettajan työstä johtuvat kausittaiset ja
tilanteesta toiseen muuttuvat tarpeet vaikeuttavat pitempiaikaista sitoutumista yhteistyön
kehittämiseen. Tiimityön ulkopuoliset paineet asettavat tiimin toimintakyvyn koetukselle.

Opettajien yhteistyön onnistuminen tiimityössä edellyttää laaja-alaista tukea opetta-
jien yhteistyölle. Repertuaarien myönteisen tulkinnan mukaan sekä opettajien keskinäis-
ten suhteiden että organisatoristen rakenteiden hyödyntämiseen tiimityössä voidaan luoda
mahdollisuuksia. Tämä puolestaan luo edellytyksiä oppivan organisaation kaltaisten
rakenteiden (Senge 1990), saumattomien yhteistyösuhteiden (Little 1990) ja yhteistoimin-
nallisen kulttuurin (Hargreaves 1994) syntymiselle kouluissa. On kuitenkin todettava, että
yhteistyö on haavoittuvin juuri yhteisöllisten edellytysten tasolla (työyhteisö-, kiire- ja
ryhmärepertuaari).

Tutkimukseni opettajat eivät puhu opetussuunnitelmatyöstä muuten kuin koulun tiimi-
työn kautta (7.4.3.2). Opettajien käsityksissä kuvastuu opettajan työn ja yhteisöllisen työn
eri tapahtumakontekstit. Opettajan luokkatyö on konkreettista opetustyötä, kun taas yhtei-
sössä käytävät keskustelut ovat yleisempiä eivätkä velvoita samalla tavalla kuin luokka-
työskentely. Opettajilta näyttää yhteisön tasolla puuttuvan opettajien omista lähtökoh-
dista nouseva pedagoginen keskustelukulttuuri. Opetussuunnitelmauudistuksen arvofilo-
sofiasta käsin lähtenyt uudistusajattelu ei ole onnistunut luomaan kouluihin opettajan
arkista työtä pohtivaan keskusteluun valmista ilmapiiriä. Opettajan työstä nousevien läh-
tökohtien puuttuminen voi lisätä opettajien tarvetta suojautua uudistuksilta. Tässä tutki-
muksessa esille tulleet myönteiset yhteisölliset kokemukset liittyvät yhdessä käytyihin,
pedagogisista tarpeista lähteneisiin keskusteluihin. Yhteistyön lähtökohtana on parhaim-
millaan yhteisöllisten rakenteiden luominen, ei niiltä suojautuminen. Grimmet ja Crehan



180
(1992, 57�58) toteavatkin, että pelkkä keskustelu työstä tai opetustyön järjestämisestä
johonkin muotoon turhauttaa, jos ei ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa työn sisältöi-
hin ja toimintatapoihin.

Kun tarkastellaan tiimityötutkimusta aikaisemmin kuvaamani työtyytyväisyystutki-
muksen (Willman & Kumpulainen 1998, liite 1) valossa, on mielenkiintoista havaita tut-
kimustulosten samankaltaisuus. Molempien keskeisiä tuloksia ovat kollegiaalisten suhtei-
den ja ajan merkitys sekä työn mielekkyyttä lisäävänä että toisaalta heikentävänä tekijänä.
Edelleen tiimityötutkimus vahvistaa käsitystä ilmiöiden kaksitahoisesta luonteesta, jonka
voidaan ajatella vahvistavan käsitystä opettajan työn ristiriitaisesta luonteesta. Opetta-
jalle näyttää olevan tyypillistä korostaa työnsä vastakohtaisia piirteitä, mikä tekee opetta-
jan työn kehittämisen ja uudistamisen vaikeaksi. Ristiriitainen työnkuva voi lisätä tarvetta
turvautua olemassa oleviin toimintamalleihin samaan aikaan, kun muutoskehitys vaatisi
uusia käytäntöjä opettajan ammatillisen kehittymisen tukemiseksi. Lisääntyvä yhteistyö-
tarve voi jopa syventää kuilua työhön kohdistuvien haasteiden ja kehittämisedellytysten
välillä.

Tiimityö punoo yhteen monia yksittäisiä asioita, jotka yhdessä saavat aikaan sekä
myönteisiä että kielteisiä seurauksia. Systeeminen lähestymistapa (Senge 1990, Sahlberg
1996) voisi avata uudenlaisia näkymiä opettajasta yhteisen kulttuurin rakentajana, ylläpi-
täjänä ja uudistajana. Systeeminen tarkastelu lähtee asioiden välisten yhteyksien ja koko-
naisuuksien tutkimisesta. Tutkimukseni perusteella opettajan on vaikea sekä hahmottaa
että hyödyntää yhteistyön dynaamisia tekijöitä työssään. Opettajat ajautuvat tai suotui-
sissa oloissa löytävät tiensä tiettyihin tulkinnallisiin asemiin, joista käsin tiimityön merki-
tystä arvioidaan. Yhteistyön systeemisen luonteen tutkiminen ja tunnistaminen voisi edes-
auttaa opettajaa vaikuttamaan yhteistyön ehtoihin ja edellytyksiin.

Sotarautaan (1996) viitaten voidaan todeta, että yhteistyössä tarvitaan siirtymistä epä-
onnistumisten välttämisestä kohti epävarmuuden hallintaa. Tiimityössä ilmenevät ristirii-
taiset tulkinnat korostavat yhteistyössä ilmenevän epävarmuuden sietämisen merkitystä
yhteistyön kehittymisessä. Tiimityöstä nousevat negatiiviset ja ei-toivotut asiat näyttäisi-
vät olevan yhteistyön koetinkivi: ne ovat joko tie uuteen yhteistyökulttuuriin tai tilaisuus
tarrautua voimakkaammin kiinni perinteisiin opettajan työn piirteisiin. Opettajan ei ole
helppoa toimia tilanteessa, jossa ongelmien ratkaisut eivät ole enää kiinni yksittäisen
opettajan toimista tai yksittäisten repertuaarien puitteissa tehtävistä valinnoista. Opetta-
jien yhteistyökulttuuriin liittyvä murros on monien eri kulttuuristen rajapintojen alueilla
tapahtuvaa muutosta, joka voidaan hahmottaa seuraavan kuvion avulla.
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Kuvio 14. Opettajien tiimityötä määrittävä kulttuurinen kenttä.

Tiimityössä opettajat liikkuvat yllä kuvattujen kulttuuristen piirteiden rajavyöhyk-
keellä. Tiimityö vaatisi muutosta kohti nopeampaa ja joustavampaa reagoimista, kun taas
opettajan arvostukset liikkuvat perinteisen opettajakulttuurin alueella. Yhteistyön dyna-
miikan hyödyntäminen voisi luoda edellytyksiä ristiriidan myönteiselle ratkaisulle. Opet-
tajan pitäisi osata hallita työnsä molemmat puolet, jolloin hän osaisi joustavasti liikkua eri
kulttuuristen merkitysten kentässä. Yhteistyössä voidaan ristiriitojen myötä ajautua
korostamaan vain kulttuurisen kentän toista ääripäätä, jolloin voidaan hukata opettajan
työn moninaisuudesta johtuvat erilaiset tarpeet. Tarve rajata tai korostaa jotain opettajan
työn piirrettä toisen kustannuksella johtaa väistämättä opettajan työn kahtiajakautuneisuu-
den korostumiseen.

Koulussa astuminen oman luokkahuoneareenan ulkopuolelle on astumista yhteisen
kulttuurisen tulkintakentän ytimeen. Omat tarpeet ja tavoitteet tulevat tällöin osaksi
yhteistä tavoitteiden ja tarpeiden kenttää, jolloin kyky sovittaa yhteen erilaisia tarpeita ja
näkemyksiä korostuu. Wagneriin (1998) viitaten voidaan todeta, että omien tarpeiden
limittyminen osaksi toisten tarpeiden kehää on yhteisöllisen ytimen rakentamista. Yhtei-
söllisten tarpeiden muodostaminen on kuitenkin vaikeaa, mikäli niiden rakentumista hait-
taa monimuotoisten rajojen verkosto. Tällä tavoin estetään tehokkaasti yhteisten merki-
tysten ja käsitysten kehittyminen. Yhteisen kielen ja käsitteiden kehittymättömyys ja toi-
saalta opettajien käyttämän kielen myyttisyys vaikeuttavat uusien merkitysten muodosta-
mista ja ymmärtämistä, jolloin yhteistyöhön osallistumisen edellytykset voivat muodos-
tua heikoiksi.

Yhteistyötä pitäisi lähestyä sen edellytysten näkökulmasta, jolloin eri mallien toteutta-
misesta päästäisiin yhteistyömahdollisuuksien rakentamiseen ja kehittämiseen. Jos opet-
taja ei pysty näkemään omia tarpeitansa ja odotuksiansa osana yhteistä toimintaa, yhteis-
työvaatimusten esittäminen johtaa irralliseen ja eristäytyvään yhteistyöhön. Ilman kult-
tuurisen kentän selkiyttämistä on suuri vaara ajautua idealististen ratkaisujen kierteeseen,
ja tämä kasvattaa ennemminkin kyynisyyttä ja opettajan eristäytymistä kuin kehittää opet-
tajan ja koulun toimintaedellytyksiä.
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Uusien merkitysten ja ammatillisten käytäntöjen yleistyminen ja kehittyminen on yhte-
ydessä siihen, millä tavalla opettajat ovat valmiita niitä yhdessä työstämään (Goodlad
1984, Sarason 1982), sekä siihen, kuinka paljon opettajat tukevat ja auttavat toisiaan sekä
jakavat ammatillisia kysymyksiä keskenään (Fullan 1991). Sama ajatus aktiivisista ja
vuorovaikutukseen pyrkivistä opettajista sisältyy moniin tiimityökäsityksiin. Määritel-
miin ei kuitenkaan sisälly kovinkaan paljon vihjeitä opettajan kulttuurisen muutoksen
aikaan saamiseksi. Pelkät yksittäiset toimintatavat tai mallit ovat haavoittuvia niiden kult-
tuuristen merkitysten kentässä, joiden olemassaolo ja sosiaalinen paikkansapitävyys on
testattu koulun pitkän historian kuluessa.

8.8 Tiimityömallin arviointia

Tutkimukseni tiimityömalli toimii, mikäli sen edellyttämät muutokset voidaan onnistu-
neesti suhteuttaa opettajien ennakkokäsityksiin ja mikäli toisaalta tiimityön edetessä ilme-
nevät ristiriidat eivät muodostu ylitsepääsemättömiksi. Vapaaehtoisuus, jota monissa tut-
kimuksissa korostetaan (vrt. Fullan 1992, Huberman 1993, Ahlsrand 1995) ei sinällään
takaa tiimityön onnistumista. Monet tutkimukseni opettajat näkevät odotusten ja niiden
toteutumismahdollisuuksien välisen kuilun vasta tiimityön edetessä, koska yhteistyön
onnistuminen edellyttää yhteistyön syvenemistä ja yhteisöllisten käsitysten samansuuntai-
suutta. Tämä ilmenee tasapainoiluna aikaisempien yhteistyökäsitysten ja tiimityön uudis-
tavien tavoitteiden kanssa.

Tiimityön merkitystä rakennetaan sekä tiimin sisällä että myös sen ulkopuolella, koska
opettajat saattavat jatkaa tiimityön sisällöllistä pohdintaa tiimin ulkopuolella ja tuoda tii-
mityöhön tapahtumia ja asioita koulun muusta toiminnasta. Tämän seurauksena tiimin
rajat käyvät epämääräisemmiksi ja häilyvämmiksi. Tiimityön pyrkimys selkeisiin yhteis-
työtä ohjaaviin rakenteisiin, kuten suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin (Sharan
1996), ovat tässä mielessä haasteellisia. Opettajien tiimityön tulkinta rakentuu myös tii-
mityön ulkopuolisten keskustelujen ja kommenttien kautta, mikä korostaa eri repertuaa-
rien samansuuntaisten tulkintojen merkitystä. Lisäksi opettajat näyttävät arvostavan
enemmän opetuksen suunnittelua ja toteutusta, koska se tarjoaa yhteistyölle konkreetti-
sen ja selkeän kohteen. Arviointikeskusteluissa kohdetta ja sisältöä ei ole yhtä helppo tun-
nistaa, ja tämän seurauksena opettajien välinen vuorovaikutus on luonteeltaan yleisem-
pää ja epämääräisempää.

Opettaja, joka kokee tiimityön tuovan kiirettä, lisää työtä ja epävakautta henkilösuhtei-
siin, ei ole kovin halukas luopumaan edes huonosti toimivasta käytännöstä, jos se näyttää
ongelmineen turvallisemmalta kuin tarjolla oleva epävarmuus. Ajankäyttö sitoo tiimityön
osaksi koulun ja opettajan muuta työtä, mikä vaikeuttaa tiimityön suunnittelua ja pitkän
tähtäimen kehittämistavoitteiden toteuttamista. Tiimityössä korostuvat käytännölliset
kysymykset ja lyhyet toimintasyklit, mikä puolestaan korostaa yksikehäisen oppimisen
(Argyris & Shön 1978) käyttöä tiimityössä. Pyrkimys kaksikehäiseen ja uutta luovaan
oppimiseen onkin opettajille ja koko koululle suuri haaste. Tiimityön ongelmana on vir-
heellinen oletus siitä, että opettajat olisivat heti valmiita ja halukkaita kyseenalaistamaan
omia käytäntöjään ja käsityksiään. Opettajuudessa praktisella osaamisella on suuri merki-
tys, ja sen kyseenlaistaminen ilman, että tarjolla on mitään toimivaa ja sujuvaa uutta käy-
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täntöä, johtaa väistämättä ongelmiin. Lisäksi opettajan lähtökohdat tiimityölle eivät usein-
kaan ole yhteisölliset vaan yksilölliset (ideat, virikkeet). Opettajan tarpeet ja odotukset
rakentuvat enemmän luokasta kuin yhteistyöstä käsin, joten yhteisen oppimisprosessin
aikaansaaminen ei ole opettajille yksinkertainen kysymys.

Opettajan oppimisprosessi tuntuu usein elävän ikuista aloitusvaihetta, josta eteenpäin
pääseminen on hankalaa. Kun uudet ideat ja ajatukset on käyty läpi, seuraa kriittinen
vaihe, jossa yhteisen tavoitteen tulisi selkiytyä ja jossa erilaisuus pitäisi nähdä voimava-
rana. Kriittisyyden vallitsevia perusoletuksia kohtaan tulisi olla leimallista tiimityölle.
(Dechant & al. 1993.) Opettajan ei kuitenkaan ole helppo ottaa edellä mainittuihin seik-
koihin sisältyviä riskejä yhteisen konsensuksen rikkoutumisen sekä kollegiaalisten suhtei-
den ja ilmapiirin heikentymisen pelossa. Tiimit, jotka uskalsivat ottaa tämän riskin ja pää-
sivät yli sen synnyttämästä kriisistä, olivat vahvoilla yhteistyön kehittämisessä. Tämä
puolestaan edellytti opettajilta sekä tiimityön ulkopuolisia yhteisiä sidoksia että kykyä
laukaista sisäisiä jännitteitä (huumori, ongelmanratkaisukyky). Näin tiimit eivät juuttu-
neet mahdollisiin kriiseihin ja ongelmiin ja toisaalta yhteistyö kyettiin näkemään tiimi-
työtä laajempana, jolloin näkemykset yhteistyön merkityksestä näyttivät avoimemmilta.

Vaikka opettajan oppimisen tärkeyttä korostetaan tänä päivänä monella tasolla, on
yhteisen oppimisprosessin kehittäminen ja ylläpitäminen monitahoinen tehtävä (esim.
Lauriala 2000). Tiimityöstä saatiin myös positiivisia kokemuksia. Monet tähän tutkimuk-
seen osallistuneet opettajat saivat tilaisuuden kurkistaa toisen opettajan luokkahuonear-
keen ja avata uusia näkökulmia omaan työhönsä. Yhteistyö onkin parhaimmillaan opetta-
jia yhdistävän kentän löytämistä ja hyödyntämistä ja toisaalta tuon kentän rikastumista.
Tiimityön tavoitehakuinen ja tehtäväkeskeinen työskentely (Katzenbach & Smith 1994)
sekä pyrkimykset erilaisten roolien omaksumiseen (Parker 1996) näyttävätkin varsin
haasteellisilta. Opettajan työn nopeatempoisuus ja ennakoimaton luonne tuottavat tiimi-
työhön monitahoisia seurauksia, jotka vaikeuttavat tiimityön systemaattista toteuttamista
ja kehittämistä. Samalla kun tiimityöhön tuodaan opettajan työ kokonaisuudessaan, sii-
hen tuodaan monia tiimityölle ristiriitaisia arvoja ja käsityksiä, joilla on taipumus vahvis-
taa yhteistyön sujuvuuden ja käytännöllisyyden merkitystä uudistamisen kustannuksella.
Opettajan ammatin kokonaisvaltaisuus ja luonne vaatisivatkin toisentyyppistä tiimityös-
kentelytapaa, jossa ennakoimattomuus ja monitahoisuus voitaisiin huomioida, mutta silti
saataisiin aikaan tavoitteellista ja erilaista asiantuntemusta hyödyntävää yhteistyötä.

On huolestuttavaa, kuinka vaikeaa opettajien on kehittää omasta työstä käytävää peda-
gogista keskustelua. Tiimityössä voidaan monella eri tasolla ajautua ongelmiin yhteis-
työn kehittämisessä. Opettajan aktiivinen panos tiimityön ongelmien ratkaisemisessa on
tärkeä erityisesti pedagogisen keskustelun ylläpitämiseksi kouluissamme. Muussa tapauk-
sessa kouluissa voidaan ajautua tilanteeseen, jossa opettajat suojautuvat yhä tiukemmin
pieniin, samanhenkisiin ja turvallisuutta tuoviin ryhmiin, mikä puolestaan vahvistaa kou-
lun kulttuurin merkitystä opettajia ja opetusta jakavana tekijänä. Työyhteisörepertuaa-
rissa esiin noussut yhteisöllisen ja opettajan kehittämistyötä tukevan kulttuurin tarve tii-
mityössä onkin varsin ymmärrettävä. Tähän ei päästä pelkästään tiimityön käyttöönoton
kautta, vaan kehittämällä samanaikaisesti yhteisiä pedagogisia linjauksia ja johtamiseen
liittyviä käytäntöjä.

Tutkimusaineiston perusteella näyttäisi siltä, että yhteistyössä pitäisi monien aika vaa-
tivien kehitystulosten oheen löytää myös nopeasti ja konkreettisesti havaittavia tuloksia.
Tutkimustulokseni korostavatkin paitsi moraalisten ja sosiaalisten merkityssisältöjen (vrt.
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Nias 1989, 73) sekä kriittisten ja uutta luovien tavoitteiden (Mezirow 1991, Senge 1990)
merkitystä opettajalle, myös opetuskäytäntöjen praktista ja toiminnallista merkitystä.
Uudistava oppiminen tuo yhteistyöhön yhteisöllisiä merkityksiä, jotka korostavat tarvetta
hallita tiimityötä sekä käytäntöön että perusoletuksiin liittyvänä kokonaisuutena. Yhteis-
työn kehittyminen ja sen kautta tapahtuva oppiminen voivat vaikeutua, jos yhteistyöhön
liittyvät kokemukset jäävät häilyviksi eivätkä kiinnity osaksi opetuskäytäntöjä. Yhteistyö
jää irralliseksi, ja sen merkitys pedagogisena ja opettajan ammatillisena kehittymisen
välineenä jää vähäiseksi. Ajallisesti rajatut yhteistyökokeilut pitävät tehokkaasti yllä kult-
tuurisia raja-aitoja, jolloin helposti palataan takaisin vanhoihin toimintamalleihin, vaikka
yhteistoiminnasta olisi ollut myönteisiäkin kokemuksia. Pyrkimys kriittisyyttä tai syvälli-
syyttä korostaviin vuorovaikutussuhteisiin voi tutkimustulosten perusteella lisätä yhteis-
työhön liittyvää riskiä vieraantua opettajan käytännön työstä.

Tiimityö voi onnistua vain siinä määrin kuin se voi tuottaa positiivisia signaaleja luok-
katyön kehittymiseen ja luokkatyöhön kohdistuvan hallinnan tunteen lisääntymiseen.
Muutos kaiken tietävästä opettajasta kohti yhteisvastuullista ja vuorovaikutteista opettajaa
voi tapahtua vain onnistuneiden käytäntöjen kautta. Tiimityöteorioiden luoma optimisti-
nen kuva tiimityön mahdollisuuksista on osoittautunut tämän tutkimuksen valossa varsin
haasteelliseksi. Yksittäisen opettajan omaksumat kontrollointiin ja ennustettavuuteen liit-
tyvät toimintamallit ehkäisevät varsin tehokkaasti kollektiivisia oppimismahdollisuuksia.
Aikaisempien tutkimusten kuvaamat ongelmat yhteistyön kehittämisessä ovatkin tästä
syystä varsin ymmärrettäviä (Sahlberg 1996). Tiimityöideologian keskeinen ongelma on,
että siinä liian itsestään selvästi oletetaan opettajien omaksuvan uudet toimintamallit luo-
pumalla vanhoista käytännöistä.

Tiimityö voidaan nähdä työhön kohdistuvan konkreettisen vallan ja kontrollin siirtymi-
senä kollektiiviselle tasolle. Tämä vahvistaa aikaisempien tutkimusten näkemyksiä siitä,
että yhteistyö voidaan kokea omaa riippumattomuutta rajoittavana tekijänä (Hargreaves
1994, 425). Yhteistyön mahdolliset ongelmat ja vaikeudet vahvistavat helposti muutok-
sessa koettua epävarmuutta. Kun aikataulut eivät täsmää tai yhteisymmärrys ei ole vielä
kehittynyt, voivat omat vaikutusmahdollisuudet näyttää vähäisiltä. Uusi toimintatapa voi
tuntua vieraalta, ja yhteistoimintaan kohdistuva mielenkiinto vähenee. On inhimillistä
irrottautua yhteistoiminnan vaatimista sitoumuksista tai ottaa niihin etäisyyttä. Yhteistoi-
minnassa vaikuttamismahdollisuudet liittyvätkin avoimuuden ja luottamuksen syntymi-
seen, joka puolestaan edellyttää omiin ja yhteisiin tarpeisiin liittyvää yhteisymmärrystä.

Tiimityön tavoitteiden voimakas korostaminen peittää helposti alleen muut yhteistyö-
tarpeet ja -mahdollisuudet, jolloin opettajan eristäytyminen voi paradoksaalisesti lisään-
tyä. Kouluihin tulisi luoda sellaista kulttuuria ja sellaisia strategioita, joilla tuetaan yhteis-
toiminnallisen kulttuurin monipuolista kehittymistä. Koulun tasolla on olemassa vain
vähän rakenteita ja mekanismeja, jotka tukisivat yhteistyön kehittymistä. Voimakas vas-
takkainasettelu voi pakottaa tiimityön tekijät ratkaisuihin, joita he eivät itsekään halua.
Tämän vuoksi on varsin kummallista, ettei meillä ole laajempaa pyrkimystä luoda koului-
hin alkuopetuksen yhteistyökontekstin kaltaisia konteksteja, jotka houkuttelisivat yhteis-
työhön. Kun houkuttimet ja motivaatio löytyvät koulun sisältä, ovat ne monin verroin
tehokkaampia yhteistyön kehittämisen välineitä kuin ulkopuoliset uudistukset.

Käsitykset siitä, että opettajatiimit eivät toimi itseriittoisesti, vaan ovat sidoksissa koko
organisaation toimintakulttuuriin, saavat tukea tutkimukseni tuloksista (Senge 1990,
Johnson & Johnson 1994, Shachrar & Sharan 1995). Opettajat kuitenkin suuntautuvat
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yhteistyöhön yksilöllisistä intresseistä käsin, jolloin sekä yhteistyön onnistumista ja suju-
vuutta arvioidaan mieluummin luokkahuoneesta käsin kuin yhteisöllisten tavoitteiden ja
päämäärien kautta. Opettajien näkemykset organisaatiotason tiimeistä ja toisaalta tutki-
muksessa tarkastelluista opetuksen kehittämiseen tähtäävistä tiimeistä osoittavat, että
molemmat yhteistyömuodot ovat omalla tavallaan tärkeitä, mutta palvelevat erilaisia
tavoitteita ja päämääriä. Tutkimuksen tiimityömallin henkilökohtaisuus tekeekin tiimin ja
organisaation välisen suhteen vaikeaksi.

Tutkimukseni herättää monia kysymyksiä opettajien yhteistyöstä: mitä me oikeastaan
opettajien yhteistyöltä odotamme tai mitä opettajien yhteistyöltä on realistista odottaa?
Kysymykset koskettavat erityisesti niitä yhteistyötavoitteita, joilla pyritään arvojen uudis-
tamiseen, kriittiseen pohdintaan tai vallitsevien käytäntöjen kyseenalaistavaan pohdin-
taan. Nämä tavoitteet on korostuneesti tuotu esille sekä opettajan ammatillista kehitty-
mistä koskevissa teorioissa että koulun uudistamista koskevassa keskustelussa (Carr &
Kemmis 1986, Mezirow 1991, Kosunen 1994). Yhteistyön kohdalla näiden tavoitteiden
toteuttamisessa ajaudutaan helposti ongelmiin jo siitä syystä, että usein tietoisuus yhtei-
sestä toimintakulttuurista voi olla jo niin heikko, että keskustelussa on vaikea tietää, mil-
laisten käytäntöjen suhteen tulisi olla kriittisiä. Toisaalta opettajan työn luokkahuonesi-
donnaisuus, lisääntyvä työmäärä ja kasvavat vaatimukset (vrt. luku 2) tekevät yhteisten
käytäntöjen syntymisen yhä haasteellisemmaksi, mikä näkyi tässä tutkimuksessa erityi-
sesti kiireen korostumisena. Siksi onkin syytä kysyä, kuinka mielekkäitä vaatimukset
yhteistyölle kaiken kaikkiaan ovat.

Käsitykseni mukaan yhteistyöltä ei ole lupa odottaa suuria, ellei samalla rakenteelli-
sesti muuteta ja kehitetä koulua siten, että se kannustaisi opettajia yhteisten toimintamal-
lien kokeilemiseen ja kehittämiseen. Nykyisellään yhteistyön motiivit ja tarpeet rakentu-
vat liiaksi yksittäisen opettajan varassa. Yhteistyön keskeinen edellytys tämän tutkimuk-
sen näkökulmasta on se, että opettajilla on yhteiset haasteet ja tavoitteet. Kaikki ne kult-
tuuriset tulkintamallit, jotka houkuttelevat opettajia eristämään, rajaamaan, sulkeutu-
maan, ulkoistamaan ja uusintamaan, jättävät opettajan yksin yhteistyön haasteiden
kanssa. Siksi toimet, jotka muuttavat opettajien välisten, opettajan ja oppilaiden välisten
sekä opettajan ja rehtorin välisten suhteiden sisältöä ja muotoa ovat merkittävässä määrin
muuttamassa myös yhteistyön rakentumismahdollisuuksia (vrt. Shacrar & Sharan 1995).

Opettajan työn praktinen luonne on myös tärkeää ottaa huomioon yhteistyön ymmärtä-
misessä. Monet yhteistyön keskeiset haasteet (Hargreaves 1995) muuttavat tätä opettajuu-
den ydinaluetta. Se, että opettamisen sisältö ja tavoitteet ovat voimakkaassa muutok-
sessa, ja myös se, että yhä useampi taho ottaa osaa koulun ja opettajan työn rakentumi-
seen, voivat lisätä opettajan halua pitää kiinni omasta luokkahuonetyöstä ja luokassa ole-
vasta pedagogisesta autonomiasta. Tutkimukseni esiin nostama yhteistyön kaksijakoinen
luonne tekee yhteistyöhön kohdistuvista muutoksista vaikeita. Voidaan olettaa, että
yhteistyön ristiriitaisuus kertoo myös opettajien voimattomuudesta omien yhteistyötarpei-
densa toteuttamisessa. Tämän vuoksi olisi syytä laajemminkin pohtia Siitosen (1999)
tavoin opettajan voimaantumiseen liittyviä tekijöitä. Siitonen on osoittanut, kuinka voi-
maantuminen rakentuu monista tekijöistä, jotka huomioimalla voidaan opettajien amma-
tillista kehittymistä tukea.

On jokseenkin selvää, ettei pelkkien vaatimusten listaaminen ratkaise opettajien
yhteistyön ristiriitaista luonnetta ja ettei sitä myöskään ratkaista tiimityömallin kaltaisten
uudistustenkaan käyttöönotolla. Vaikka tutkimuksen tiimityömalli voidaan perustella
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opettajan työn ajankohtaisilla kehittymistarpeilla, ei se vielä takaa, että tutkimuksen ja
teorian käsitykset olisivat yhdenmukaiset opettajien edustamien käsitysten kanssa.
Yhteistyön toteutuminen ja merkitys on loppujen lopuksi kiinni siitä, miten opettajat tul-
kitsevat omat yhteistyötarpeensa ja niiden toteutumisedellytykset. Tulkinnallisten repertu-
aarien kaltaisia malleja tarvitaan, jotta voidaan arvioida yhteistyön toteutumismahdolli-
suuksia.

Opettajan työ ei näytä kovin hyvin sopivan yhteen tiimityön edustamien käsitysten
kanssa. Vaikka monella taholla korostetaan yhteistyön merkitystä, ei yhteistyön sinänsä
oikeutettua vaatimusta ole helppo sovittaa yhteen opettajan työn kanssa. Tiimityön pola-
risoituminen muistuttaa paljon postmoderneissa teorioissa kuvattua paradoksiajattelua,
jonka mukaan yhä lisääntyvät muutokset pirstovat ja hajottavat ihmisten käsitystä todelli-
suudesta (Giddens 1991, 187�201, Hargreaves 1995, Sahlberg 1996, 72). Opettajan työn
luonteeseen ja koulun kulttuurisiin tekijöihin vedoten voidaankin väittää, että muutoske-
hitys vaikeuttaa erityisesti opettajien välistä yhteistyötä. Muutos byrokraattisesta opetta-
juudesta kohti joustavaa ja muutoskykyistä ammattikulttuuria on hidasta, ja niinpä muu-
toksen ohella voidaan yhä tiukemmin pitää kiinni opettajan työn perinteisistä piirteistä.
On vaikea rakentaa uutta, jos ei ole valmis luopumaan entisestä ja muuttamaan joitain
aikaisemmista käsityksistään.

Yhteistyön mielekkyyttä voidaan lähestyä myös siten, että yhteistyö nähdään osana
postmodernia muutoskehitystä, jota Niemi (1997) kuvaa kouluissa ilmenevänä eriytymi-
senä. Laajentuvan asiantuntijuuden seurauksena muodostuu kirjava joukko ammattiryh-
miä, joiden kieli ja kulttuuri eriytyvät toisistaan. Vähitellen sekä koulutusjärjestelmän
muodostavat osat että myös yhteiskunnan eri osajärjestelmät etääntyvät toisistaan. Tässä
tilanteessa meillä on yhä vähemmän yhteisiä eettisiä ja yhteisöllisiä pelisääntöjä. Yhä har-
vempi tiedostaa kokonaisuuden tai välittää siitä. (Niemi 1997, 164 � 165.) Pirstoutumi-
sesta seuraa, että moni opettaja on taipuvainen suojelemaan omaa työtään tai rajaamaan
yhteistyön jotenkin hallittavaan muotoon. Tulkinnallisten repertuaarien väliset ristiriidat
voidaan nähdä osana tätä pirstoutumiskehitystä. Työkuvan laajentumisen seurauksena on
yhä vaikeampi pitää eheää kuvaa yhteistyöstä ja hallita yhä monimutkaistuvaa ja nopeasti
muuttuvaa työkenttää.

Tutkimukseni tuloksia voi tarkastella myös koulun tehtävän näkökulmasta. Koulun
tehtävää luonnehtii niin kutsuttu kaksoiskvalifikaatio (Broady 1989). Koulutuksella aja-
tellaan olevan kaksi toisistaan poikkeavaa tehtävää: toisaalta säilyttää ja siirtää vallitsevaa
kulttuuriperintöä ja toisaalta tarjota oppilaille myös mahdollisuus uudenlaisen kulttuurin
luomiseen ja kehittämiseen. Voidaan perustellusti olettaa, että tiimityö kärjistää näiden
kahden tehtävän välistä suhdetta opettajan työssä. Opettajien ja koulun toiminta on pai-
nottunut ja organisoitunut enemmän vallitsevien arvojen ja käsitysten välittämiseen, kun
taas tiimityön kaltaiset työskentelymuodot suuntautuvat tulevaisuuteen, jonka ennakoimi-
nen on vaikeaa. Opettaja kokee asian monenlaisina ristiriitoina, joita ei aina ole helppo
sovittaa yhteen.

Tiimityön kehittämistä ei voida pitää menestyksellisenä kehittämiskokeiluna, mikä
herättää monia kysymyksiä tiimityön mahdollisuuksista ylipäätään. Monissa tiimityötä
koskevissa tutkimuksissa on todettu, että yhteistyön kehittäminen on pitkä ja vaativa pro-
sessi (Fullan 1994, Lieberman 1995, Shalberg 1996). Tästä näkökulmasta katsoen tiimi-
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työhön käytetty aika ei ollut tarpeeksi pitkä. Tutkimus toi kuitenkin esiin sen kulttuurisen
kentän, jossa yhteistyön merkitys ja tarkoitus todentuu. Ajan riittävyyden ongelman
ohella kysymys onkin myös siitä, mitä opettajien yhteistyöltä on lupa odottaa.

8.9 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

Tutkimukseni luotettavuutta arvioin sekä aineiston keräämiseen ja muodostamiseen että
diskurssianalyyttisiin luotettavuuskriteereihin liittyvinä arvioina. Tapa, jolla tutkimuksen
aineisto on muodostunut ja jonka myötä on valikoitu tulkinnan kohteena olevat tekstit, on
tärkeä arvioitaessa tulkinnan osuvuutta ja selitysvoimaa. Arvioimalla aineiston edusta-
vuutta voidaan arvioida sen mahdollisuuksia erilaisiin variaatioihin ja toisaalta punnita
sen kykyä selittää yhteistyön ristiriitaisuutta. Kerätyn aineiston voidaan sanoa olevan
edustava siinä mielessä, että tiimit tulivat eri koulukonteksteista (pieni, keskisuuri ja iso).
Lisäksi suurimmasta koulusta oli mukana kaksi tiimiä, joten koulun koon kasvaessa myös
näkökulmien määrä on suurempi (kaksi tiimiä, joissa yhtensä kuusi opettajaa). Ulkopuo-
listen opettajien ja johtajan haastatteluilla on pyritty luomaan aineiston sisälle tiimiä laa-
jempi konteksti, josta käsin opettajien esittämiä kuvauksia on voitu arvioida.

Tutkimuksen kohdejoukkoon oli valikoitunut erilaisia opettajia. Mukana oli niin nuo-
ria ja vastavalmistuneita kuin kokeneempiakin opettajia. Kaikki luokka-asteet olivat
hyvin edustettuina, samoin erilaiset variaatiot: alkuopettajien tiimi, kuudennen luokan
opettajatiimi sekä sekatiimi. Myös johtajan osallistuminen intensiivisesti yhden tiimin toi-
mintaan laajensi tulkintamahdollisuuksia. Negatiivisen tapauksen mukaan ottamisella
pyrittiin huomioimaan tiimityön mahdolliset negatiiviset seuraukset. Kaikilla edellä kuva-
tuilla seikoilla on tutkimusaineiston edustavuuden kannalta merkitystä. Tämä ei kuiten-
kaan tarkoita sitä, että aineistoni kykenisi selittämään koko tiimityön merkityskenttää.
Ennemminkin tutkimuksessa on pyritty siihen, että pienuudestaan huolimatta aineistolla
olisi mahdollisimman suuri selitysvoima liittyen lähtökohtiin, joista tiimityötä koskevat
tulkinnat tehdään.

Tiimityömallin rakentamiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyviä ratkaisuja voi-
daan tarkastella yhtenä tutkimusaineiston syntymiseen ja luotettavuuteen vaikuttavana
tekijänä. Olen pyrkinyt laajasti yhteistyön ja tiimityön teorioihin perehtymällä löytämään
tiimityömallin keskeiset, opettajan kehittymistä tukevat ainekset. Teoreettisia ideoita
kehitettiin esitutkimuksen avulla, ja sen pohjalta tiimityömalli sai täsmennetyn muo-
tonsa. Esitutkimuksella halusin myös varmistaa opettajien näkökulman ja äänen kuulumi-
sen tiimityömallin kehittelyssä. Oman roolini olen kokenut itse tiimityön toteutusvai-
heessa aika hankalaksi. Erityisen vaikea on määritellä se, missä määrin minun olisi pitä-
nyt olla aktiivinen tiimityön myötävaikuttaja ja missä määrin taas taustalla oleva mahdol-
lisuus ja yhteistyön resurssi. Opettajuuteeni luottaen valitsin jälkimmäisen vaihtoehdon
olettaen, että opettajat hyödyntäisivät osaamistani tarpeen tullen. Tätä kuitenkin tapahtui
varsin vähän, joten jälkeenpäin ratkaisu ei näyttänyt kovin onnistuneelta. Toisaalta aktii-
visesta puuttumisesta tiimien toimintaan olisi voinut seurata toisentyyppisiä ongelmia,
jotka puolestaan olisivat voineet vaikeuttaa opettajien keskinäisten suhteiden rakentu-
mista ja kehittymistä.
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Vaikka tunsin evaluaatioprojektin kautta useimmat tutkimukseen osallistuneet opetta-
jat, jäi tutkijan ja tiimin opettajien väline suhde etäiseksi. Tällä on puolestaan voinut olla
oma merkityksensä niille selonteoille, joita opettajat haastatteluissa minulle antoivat.
Etäisyydestä on etua siinä mielessä, että haastatteluissa olen voinut säilyttää tietyn väli-
matkan ja välttyä näin itsestään selviltä tulkinnoilta ja johtopäätöksiltä. Opettajat vetosi-
vat monesti kiireeseen kysyessäni syytä vähäisiin yhteydenottoihin. He kokivat monien
ongelmien tai kysymysten olleen enemmän kiinni heidän omistaan kuin tutkijan toimista.
Tiimien yhteydenotot olivat yleisempiä silloin, kun tiimi koki toimintansa onnistuneeksi
tai kun tiimityö oli ajautunut ratkaisemattomiin ongelmiin. Tämä kuvastaa opettajien
tapaa arvioida kokonaisuuksia, vaikka monet yhteistyön kehittymistä koskevat ratkaisut
tehdään yksittäisissä tilanteissa. Tietynasteinen etäisyys kuvaa myös opettajien tapaa rat-
kaista yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä mieluummin tiimin sisäisinä kuin ulkopuolelle
suuntautuvina pohdintoina.

Olen pyrkinyt paikkaamaan edellä kuvaamaani ongelmaa tutustumalla tiimien tuotta-
miin videonauhoihin, jotta olisin haastattelutilanteissa paremmin selvillä siitä, mitä tiimi-
työssä tapahtui. Videomateriaalin avulla olen saanut varsin hyvän ja tiimikohtaisen kuvan
yhteistyöprosessista. Lisäksi opettajien haastatteleminen erikseen antoi saman tiimin pro-
sessiin kolme erilaista näkökulmaa, jolloin tarkentavien kysymysten kautta olen voinut
tarvittaessa nostaa esiin kysymyksiä, jotka muuten olisivat voineet jäädä huomiotta.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset valin-
nat sekä opettajien tapa työstää ja soveltaa tiimityömallia ovat tuottaneet aineistoon vari-
aatioita, jotka ilmentävät sitä todellisuutta, jossa opettaja tänä päivänä työtään tekee.
Kaikki tämä muodostaa perustellun ja loogisen kokonaisuuden, jossa teoreettiset konteks-
tit jäsentyvät mielekkäällä tavalla tulkinnan ja siitä syntyvän teorian kanssa.

Omilla toimillani on myös merkitystä sille, miten haastatteluaineisto on syntynyt, ja
toisaalta sille, mitkä tekstin kohdat on poimittu tulkinnan kohteeksi. Tässä kohdin voi-
daan viitata omaan tulkintakompetenssiini, joka liittyy opettajakokemukseeni (viisi
vuotta) sekä opettajuutta koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön (viisi vuotta). Eri teh-
tävissä olen saanut mahdollisuuden tarkastella opettajan työtä monipuolisesti. Aineiston
tulkinnassa nämä kokemukset ovat auttaneet tunnistamaan aineiston rakentumista määrit-
tävät kontekstit ja funktiot sekä tekemään niiden perusteella johtopäätöksiä tiimityötä
rakentavien repertuaarien merkityksestä ja luonteesta. Toisaalta voidaan väittää, että
kokemus on myös rajoittava tekijä, jolloin jotain on varmasti aineistosta jäänyt huomaa-
matta. Pidän tätä kuitenkin vähäisempänä ongelmana kuin kokemuksen puutetta.

Tulkintakompetenssini on ollut suureksi avuksi erityisesti aineiston teemojen löytymi-
sessä ja toisaalta tutkimukseen valittujen haastattelukatkelmien valinnassa. Se, että tunnen
opettajien yhteistyön teoriaa ja käytäntöjä, on helpottanut tunnistamaan aineiston suu-
resta massasta juuri ne tekstinkohdat, jotka sisältävät sekä teoreettisesta että käytännön
näkökulmasta parhaan informaation tutkimusaiheen kannalta.

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kriteerit määrittyvät metodologisen osioni mukai-
sesti aineiston yhtenäisyyteen, osallistujien näkökulmien huomioimiseen ja kykyyn nos-
taa uusia ongelmia keskustelun ja tutkimuksen kohteeksi. Aineiston yhtenäisyyttä on
pyritty varmistamaan samanlaisilla tiimityöhön liittyvillä lähtökohdilla, jotka olivat muo-
toutuneet esitutkimuksen myötä. Siksi oletan, että tutkimuksen analyysissä esiin nousseet
variaatiot ovat osallistujien mukanaan tuomia merkitysvaihteluja eivätkä niinkään eri läh-
tökohdista johtuvia. Voidaan olettaa, että opettajat puhuvat lähtökohtaisesti samasta tiimi-
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työmallista, joka sitten on muotoutunut ja muuttunut heidän yhteistyöprosessinsa ja opet-
tajien tekemän tulkintatyön myötä. Opettajat toivat tiimityöhön omat tarpeensa ja tavoit-
teensa, mikä puolestaan auttaa tunnistamaan yhteistyön erilaiset kulttuuriset tulkintamah-
dollisuudet.

Osallistujien näkökulma on aineistossa varsin hyvin esillä. Olen tutkimus- ja kehittä-
mistehtävien erottamisella halunnut varmistaa sen, ettei tutkimus muodostu pelkäksi tut-
kijan ajatuslaboratorioksi. Tutkimukseen kokonaisuudessaan sisältyy vahva pyrkimys
opettajan ammatillisen kehittymisen ja kasvun tukemiseen. Tämä kuvastuu tutkimuksen
prosessiluonteessa: olen sekä teoreettisesti että käytännössä perehtynyt yhteistyöhön ja
kehittänyt tätä tietämystä hyväksi käyttäen tutkimuksen tiimityömallia. Tutkimuksen ana-
lyysissä olen halunnut olla uskollinen osallistujien selonteoille, jolloin teoreettinen tul-
kinta on tehty vasta pohdintaosiossa. Tekstissä on pyritty tekstilähtöiseen tulkintaan, ei
selittävään, miksi-kysymyksiin painottuviin tulkintoihin. Pidän tärkeänä lähtökohtana
sitä, ettei tulkinnassa hukattaisi niitä monella tasolla ja monilla tavoilla ilmeneviä vies-
tejä, jotka kielivät diskurssianalyysin mukaisesti monista eri päämääristä, joihin puhuja
pyrkii. En ole maininnut tuloksissa henkilöitä tai kouluja nimeltä. Tätä perustelen sillä,
ettei tutkimuksen analyysin kohteena ole yksittäisen opettajan näkökulma, vaan se, millä
tavalla hänen kuvauksensa valottaa tiimityöstä syntyvää kokonaiskuvaa. Siksi tässä tutki-
muksessa ei myöskään oteta kantaa yksittäisen tiimin tai opettajan kehittymiseen tai tiimi-
työn tulokseen. Aineisto ja analyysi ei sellaisia mahdollisuuksia tarjoakaan.

Anonymiteetin suojelemista voidaan perustella sillä, että tekstin selittämisen lähtökoh-
tana ei diskurssianalyysissä ole niinkään se, kuka opettajista on sanonut jotakin, vaan mitä
opettaja tuottamansa tekstin kautta edustaa. Yksittäisestä opettajasta ei tulkinnassa olla
kiinnostuneita yksilönä, vaan mielenkiinto kohdistuu hänen tekstinsä kautta avautuviin
merkitysmahdollisuuksiin. Tätä ei saa tulkita niin, että pyrkisin väheksymään yksittäisen
opettajan persoonallista panosta ja merkitystä tutkimuksessani, vaan haluan olla rehelli-
nen sen tosiasian edessä, mitä opettajista todella tiedän. Näkökulma on ymmärrettävä tut-
kimukseni taustafilosofiaa vasten, mutta sitä ei pidä nähdä ideologisena pyrkimyksenä
luoda uutta, vallitsevaa tutkimusparadigmaa. Mielestäni pitää olla olemassa monia yhteis-
työn tulkinnanmahdollisuuksia, jotka parhaimmillaan täydentävät toisiaan.

Tutkimuksen luotettavuutta olen pyrkinyt korostamaan erityisesti esitutkimuksen, seik-
kaperäisen metodin kuvauksen ja tutkimusanalyysikuvausten välityksellä. Olen myös
pyrkinyt pelkän analyysin sijaan rakentamaan tutkimuksesta prosessin, mikä vahvistaa
tutkimuksen tulkintaan ja tuloksiin liittyviä valintoja. Sekä yhteistyön teorian että meto-
dologian esittelyn osalta olen pyrkinyt perusteellisuuteen ja laaja-alaisuuteen, minkä
vuoksi olen halunnut löytää yhteistyön merkitystä valottavan muutoskontekstin (luku 2)
ja selkiyttää valitsemieni metodologisten ratkaisujen taustaoletukset. Edellä kuvaamani
ratkaisut ovat jossain määrin paisuttaneet ja laajentaneet tutkimuksen tarkastelunäkökul-
mia, mutta katson tekemäni ratkaisut välttämättömiksi ymmärtääkseni yhteistyön yhä laa-
jenevaa ja monimuotoistuvaa kuvaa tämän päivän kouluissa.

Uusien näkökulmien löytämisessä olen pyrkinyt tuomaan esille sen, että yhteistyön
tavoitteita tai vaatimuksia ei voida tarkastella pelkästään tiimityömallien sisäisinä tai
opettajien yksityisinä valintoina, vaan tarvitaan laajempi viitekehys yhteistyön ymmärtä-
miseksi ja sen kehittämiseksi. Tutkimukseni vahvistaa monia aikaisemmin todettuja ilmi-
öitä opettajan työssä, lähinnä niiden aseman ja pysyvyyden. Uutta ja mielenkiintoista tut-
kimukseni valossa on kuitenkin se, miten olemassa olevat tutkimustulokset jäsentyvät
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kokonaisuuksiksi ja muodostavat yhteistyölle erilaisia toteutumis- ja kehittämismahdolli-
suuksia. Oletan, että tulevaisuudessa opettajien yhteistyötä pitäisi katsoa uusin silmin.
Realistista kuitenkin on olettaa, että tutkimuksen myötä syntyneen mallin ja ajattelutavan
arvo ratkaistaan lopullisesti vasta tulevien ja tarkentavien tutkimusten jälkeen.



9 Yhteenveto ja johtopäätökset

Tutkimukseni lähtökohtana oli etsiä vastauksia ja näkökulmia yhteistyön tarpeellisuuden
ja toteutumisedellytysten väliseen ristiriitaan. Ongelma näyttää tutkimukseni valossa ole-
van monimuotoinen ja osin vaikeastikin paikannettavissa. Tämä johtuu tiimityötä koske-
van muutoksen hajoamisesta eri tulkintatasoille (repertuaarit) ja niissä ilmeneviin dynaa-
misiin tulkintakenttiin. Siksi opettajien yhteistyöhön tähtäävät muutospyrkimykset voi-
vat monella tasolla ajautua ristiriitaan säilyttämiseen tähtäävien tulkintavaihtoehtojen
kanssa. Tiimityön rakentumista ja siitä syntyvää kokonaisuutta voidaan tarkastella kuvi-
ossa 16 kuvatun mallin avulla.
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Kuvio 15. Tutkimuksen tiimityön rakentuminen.

Tiimityön tulkinnalliset repertuaarit
KUMPPANUUS     KÄYTÄNNÖT     RYHMÄ     TYÖYHTEISÖ     KIIRE

SULKEU-
TUU

AVAUTUU

Opettajien tiimityön mahdollisuudet ja rajat

HAASTEET
BYROKRAATTISUUS
KONSERVATIIVISUUS
INDIVIDUALISMI
TEKNISYYS
YKSIKEHÄISYYS
ERISTYNEISYYS

TAVOITTEET
UUDISTAVA OPPIMINEN
SAUMATON YHTEISTYÖ
KOLLEGIAALISUUS
DIALOGISUUS
REFLEKTIIVISYYS
TOIMINTATUTKIMUS

UUSINTAA

UUDISTAA

RAJAA

RAKENTAA

ERISTÄÄ

YHDISTÄÄ

ULKOIS-
TAA

SISÄISTÄÄ

YHTEISTYÖN KEHITTÄMISHAASTEET
TUTKIMUKSEN TIIMITYÖMALLI

OPETTAJIEN
 TIIMITYÖ

YHTEISTYÖPYRKIMYSTEN
HAJOAMINEN JA
EHEYTYMINEN

RISTI-
RIITAI-
SUUS

YHTEISTYÖN TEOREETTISET DISKURSSIT

YHTEISTYÖN YHTEISTYÖN TIIMITYÖN
MUUTOSHAASTEET KULTTUURI  KEHITTÄMINEN
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Kuvion mukaisesti tutkimuksen teoreettinen ongelmanasettelu (haasteet/tavoitteet) ei
ilmene opettajan työssä suoraan tai lineaarisesti, vaan repertuaarien ja niitä rakentavien
dynaamisten käsiteparien muodostamissa rajoissa. Repertuaarien kautta rakentuva koko-
naisuus voi olla eri tavoin ristiriitainen tai toisaalta eheä kokonaisuus, millä puolestaan on
merkitystä tiimityön ja yhteistyökulttuuriin kehittymisessä. Eri tulkinnallisten repertuaa-
rien sisältö vaihtelee, mutta sisällöt voidaan luontevasti ryhmitellä joko muutokseen tai
säilyttämiseen tähtääviksi perusteluiksi (vrt. kuvio 13). Se, kuinka hajanaiseksi tai eheäksi
eri repertuaarien muodostama tulkinnallinen kokonaisuus rakentuu, määrittää pitkälle
opettajien tiimityön mahdollisuuksia ja rajoituksia yhteistyön kehittämisessä.

Tutkimuksen lähtökohtana olevaan kysymykseen yhteistyön ristiriitaisuudesta voi-
daan vastata seuraavien tutkimustulosten avulla.

� Opettajien tiimityö rakentui seuraavien viiden tulkinnallisen repertuaarin kautta:
kiire-, käytännöllisyys-, kumppanuus-, ryhmä- ja työyhteisörepertuaari. Opettajien
pyrkimys yhteistyönsä kehittämiseen voi hajota moniin eri tulkinnallisiin kontekstei-
hin, mikä vaikeuttaa yhteisten tavoitteiden ja toimintamallien kehittymistä opettajien
välille. Tiimityössä voi tämän vuoksi syntyä yhteistyöpyrkimysten kannalta ristiriitai-
sia tulkintoja, mikä tekee tiimityöstä sisäisesti ristiriitaisen ja tavoitteiltaan epäyhte-
näisen.

� Tiimin kohtaamat ongelmat ja opettajien aktiivisuus niiden ratkaisemisessa ovat
yhteistyön kehittämisen ja muutoksen kriittisiä solmukohtia. Yhteistyön ongelmat
ovat opettajille mahdollisuuksia tutkia, ymmärtää ja ylittää yhteistyötä määrittäviä
kulttuurisia raja-aitoja. Kääntäen voidaan myös todeta, että yhteistyön muutos kulmi-
noituu opettajien kykyyn löytää ja hyväksyä yhteisiä ongelmia. Yhteistyön haastei-
den ja ongelmien jääminen pelkästään yksittäisen opettajan ratkaistaviksi tai tiimi-
työn ongelmien näkeminen opettajien ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamina vaikeut-
taa yhteisen oppimisprosessin kehittymistä.

� Yhteistyön virallisten diskurssien (teoria, tavoitteet) ja opettajien omien diskurssien
välillä on kuilu, joka voi tiimityön lisääntyessä jopa syventyä (tiimityön paradoksi).

� Tiimityön tulkinnalliset ristiriidat voivat johtaa opettajien yhteistyön kapea-alaisuu-
teen, kun taas eheä ja yhteistyöpyrkimyksien kanssa samansuuntainen tulkinnallinen
kokonaisuus tukee parhaiten yhteistyölle asetettujen kehittämistavoitteiden toteutu-
mista. Opettajan työn yksityisyyden ja koulun julkisen areenan välinen kuilu on seu-
rausta opettajien ristiriitaisista tulkinnoista, joiden vuoksi ajaudutaan suojaamaan jo
olemassa olevia yhteistyökäsityksiä hajanaisuutta korostavien muutospyrkimysten
myötä.

Tutkimuksessani korostuu aktiivinen opettajakuva, millä on oma tärkeä merkityksensä
yhteistyön toteutumiselle kouluissa. Aktiivinen opettajakuva sisältää tutkimuksestani
nousevan kuvan yhteistyökykyisestä opettajasta, jonka yhteistyötaidot eivät aina pääse
esiin koulun toiminnassa. Opettajan aktiivisen roolin korostamista ei pidäkään nähdä pas-
siivisia opettajia syyllistävänä tai osoittelevana, vaan kyse on ennemminkin koulutussek-
torin yhteisestä haasteesta aktivoida opettajien ammattitaito ja osaaminen yhteistyön
kehittämiseksi. Tutkimukseni esiin nostamat ristiriitaiset tulkintamahdollisuudet pitävät
yllä opettajien eristyneisyyttä ja voivat vahvistaa käsityksiä opettajan voimattomuudesta
(Siitonen 1999). Monet kouluissa elävät luulot ja epärealistiset odotukset tiimityötä koh-
taan saavat voimansa opettajan työn muuttumattomuutta tukevista käsityksistä, joten
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opettajien ponnistuksia yhteistyön ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi tulee kaikin
tavoin tukea (vrt. Shalberg 1997, 126�155). Ilman aktiivista opettajaa koulun yhteistyö-
mahdollisuuksien ja toisaalta yhteistyövaatimusten välillä oleva ristiriita voi kasvaa.

Pelkät yhteistyötä korostavat projektit tai ideologiat eivät sinällään johda yhteistyön
laadulliseen kehittymiseen. Muutosten edetessä voidaan jopa vahvistaa koulujen pyrki-
mystä vakioida vallitsevia yhteistyösuhteita ja niitä suojaavia rajoja (Schein 1991).
Samoin opettajille asetetut yhteistyöodotukset ja niiden toteuttamista varten tuotettu täy-
dennyskoulutus antavat helposti kuvan mekanismista, joka automaattisesti reagoi sille
asetettuihin vaatimuksiin. Mittava vaatimusten lista voi johtaa irrallisten keinojen etsimi-
seen sen sijaan, että tarkasteltaisiin työtä ohjaavaa kokonaisuutta. Fullan (1992, 86) kuvaa
tätä jaottelulla tekninen ja poliittinen muutos: meillä on usein taipumus unohtaa valtaan ja
ihmisten suhteisiin liittyvät kysymykset typistämällä ne teknisiksi. Opettajien tulisi eten-
kin yhteistyökysymysten kohdalla aktivoitua koulun kulttuurin ja yhteiskunnallisten
sidosten tutkimiseen yhteisöllisinä ilmiöinä (vrt. Zeichner 1993, Syrjäläinen 1997). Kii-
reen lisääntyessä vaara teknisten ratkaisujen korostumiseen yhteistyössä on ilmeinen.

Olen tutkimukseni perusteella kuitenkin sitä mieltä, että erilaisilla yhteistyömalleilla,
kuten tiimityömallilla, on oma merkityksensä opettajan ja koulun yhteistyön kehittämi-
sessä. On mielestäni turhan idealistista ajatella, että yhteistyön kehittäminen tapahtuisi
itsestään tai pelkästään opettajan oman aktiivisuuden varassa. Tarvitaan sekä alhaalta että
ylhäältä ohjautuvaa muutosta (Fullan 1993). Yhteistyön kehittämisessä olisi tämän vuoksi
keskityttävä kouluyhteisössä muodostuviin yhteisiin keskustelu- ja yhteistyöareenoihin,
joilla opettajan oma työ ja kokemukset olisivat keskeisellä sijalla. Oppiminen edellyttää
monien eri näkökulmien hyödyntämistä ja eri näkökulmista käytävää keskustelua (Enge-
ström 1995, Kärkkäinen 1997). Eri yhteistyömallit toimivat parhaimmillaan yhteistyöstä
käytävän keskustelu- ja toimintakulttuurin kehittäjinä, jolloin voidaan käydä perustellum-
paa keskustelua sekä yhteistyön ongelmista että positiivisista kokemuksista. Tämä voisi
vähentää tutkimuksessanikin esiin noussutta opettajien yhteistyön myyttisyyttä ja sen
yhteisöllistä vastakkainasettelua.

Tiimityön ja yhteistyön kehittämisen keskeisin haaste on ylittää opettajuuteen kytkey-
tyvät individualististen käytäntöjen ja yhteisöllisten käsitysten väliset raja-aidat. Tutki-
mukseni perusteella olisi syytä enemmän tutkia sitä, miten sekä opettajat itse että monet
muut koulun toimintaan vaikuttavat tekijät ovat osallisina yhteistyökulttuurin rakentumi-
sessa ja näin joko ylläpitämässä tai madaltamassa tätä raja-aitaa. Lauriala (2000) esittää
omien tutkimustensa perusteella, että opettajan identiteetin kehittymisen keskeinen haaste
on yksilön ja sosiaaliskulttuurisen kontekstin välisen suhteen rakentuminen. Hänen mie-
lestään opettajat omaksuvatkin uudistuksissa opettajuuteensa erilaisia asioita (Lauriala
2000, 94). Meillä on ehkä liian itsestään selvä kuva tiimityön ja yhteistyön tarpeellisuu-
desta, minkä seurauksena emme tule riittävästi kiinnittäneeksi huomiota yhteistyön toteu-
tumisedellytyksiin. Tiimityö aktivoi koulussa monia käsityksiä ja oletuksia, jotka liittyvät
opettajan olemisen tapaan ja muotoon. Näitä käsityksiä on tässä tutkimuksessa kuvattu
tulkinnallisten repertuaarien kautta.
Tutkimukseni perusteella voidaan päätellä, että opettajan tavat ratkaista ja kohdata omas-
ta työstä nousevia ongelmia ovat yhteistyön kehittämisen avainkysymyksiä. Ongelmat
ilmentävät monella tasolla yhteisön tapaa suhtautua uusiin ja erilaisiin muutoshaasteisiin
(Schein 1991). Ongelmien pohtiminen ja niiden yhteinen ratkaiseminen voisi avata tietä
opettajien erilaisuuden hyväksymiseen ja toisaalta yhteisöllisten tulkintamallien rakentu-
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miseen. Yhteisöllisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin painottuva tutkimus voisi puolestaan
avata yksittäisen opettajan näkökulmaa laajemman perspektiivin, joka voisi paremmin
kuvastaa myös yhteistyön luonnetta ja tavoitteita (Willman 2000b). Yhteistyössä yksittäi-
nen opettaja on merkittävä tulkinnallisten mahdollisuuksien avaaja ja muutoksen mahdol-
listaja. Jos opettajuuden monimuotoisuus jää tulevaisuudessakin vallitsevien myyttien ja
oletusten varjoon, ei yhteisöllisten rakenteiden syntymiselle ole tarjolla hyviä edellytyk-
siä.

Opettajien ambivalentti suhtautuminen erilaisuuteen ja toisaalta pyrkimys samankaltai-
suuteen tiimityössä herättää pohtimaan tiimityön tavoitteiden realistisuutta. Erilaisten tar-
peiden ja toisaalta erilaisen asiantuntemuksen hyödyntäminen näyttää alun muutoskehi-
tyksen valossa tärkeältä, ei vain kouluorganisaation vaan myös opettajan työnkuvan näkö-
kulmasta tarkasteltuna. Opettajan erilaisuutta voisikin tulevaisuudessa lähestyä oppimisen
tyylien ja dynamiikan tarkastelusta käsin (Seagal & Horne 1997), jossa keskeistä on eri-
laisuuden ymmärtämisen oheen myös hyväksyä ryhmän jäsenten erilaiset tavat lähestyä ja
oppia asioita. Näin voitaisiin päästä positiivisella tavalla tutkimaan tiimityön myyttejä ja
yhteistyötä määrittävää kieltä. Näkökulma voisi tarjota myös myönteisiä mahdollisuuksia
vaikuttaa Sahlbergin (1996) esittämään paradoksiin, jossa yhteisöllisyyden lisääntyessä
yksilöllisyyden merkitys korostuu.

Opettajien pyrkimys samankaltaisuuteen voi olla vastareaktio sekä koulukulttuurin että
koulutuspolitiikan tasolla ilmenevään hajanaisuuteen. Samankaltaisuuden merkitys koros-
tuu erityisesti tiimityön alkuvaiheessa, jonka aikana opettajien kokema epävarmuus ja toi-
saalta tiimityön epämääräisyys koetaan voimakkaimmin. Opettajat tarvitsisivat tällöin
tukea monelta tasolta. Tiimityön dynamiikka nostaakin esille tarpeen tukea opettajien val-
miuksia ymmärtää ja hallita yhteistyökentässä tapahtuvia muutoksia. Tätä ymmärrystä ei
lisätä pelkästään ulkopuolisin keinoin, vaan myös opettajien aktiivisuutta ja toimintaedel-
lytyksiä tukemalla. Sekä koulun rakenteellisten että yhteistyön mahdollisuuksien saman-
aikainen kehittäminen voi johtaa opettajien yhteistyökulttuurin muutokseen. Yhteistyö-
kulttuurin kehittäminen on vaikeaa niin kauan kuin koulun sisällä elää monia opettajien
eristyneisyyttä yksipuolisesti tukevia tulkintamahdollisuuksia. Tulkinnallisten repertuaa-
rien sisäisten ristiriitaisuuksien ratkaiseminen ja toisaalta repertuaareja ylläpitävien
dynaamisten voimien myönteinen kehittäminen auttaisi opettajia luomaan uusia yhteis-
työkulttuuria kehittäviä merkityssuhteita. Koska koulun muuttumisen haasteet koskettavat
monia koulussa syvälle juurtuneita käsityksiä, on niiden ymmärtäminen myös muutoksen
ajan keskeisiä taitoja. Muuten on suuri vaara, että opettajat kulkevat uudistuksesta toi-
seen saamatta mahdollisuutta ymmärtää, mitä todella tapahtuu opettajan ammatissa.

Opettajuuden muutosten ohella koulun muutokset ovat myös välttämättömiä. Käsitys
siitä, että luokanopettajalla on oma luokka, on niin leimallinen koko opettajan työtä ja
koulun toimintaa kuvaava ajattelumalli, että se siirtyy helposti myös tiimityön ominaisuu-
deksi. Tiimityön ja yhteistyön kehittymiselle olisi eduksi, jos koko koulun toimintaa mää-
rittävä systeemi yksi opettaja�yksi luokka voitaisiin kääntää ylösalaisin. Tämä voisi tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että ryhmälle opettajia annettaisiin joukko oppilaita, joista ei
muodosteta perinteisiä luokkia. Järjestely pakottaisi pohtimaan yhteisiä tavoitteita ja toi-
mintamalleja. Johtamisjärjestelmän ja päätöksentekojärjestelmän kehittämisellä voitai-
siin luoda foorumeja, joilla erilaisia ratkaisumalleja voitaisiin tutkia ja kehittää. Niin
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kauan kuin opettajilla on mahdollisuus vetäytyä luokkarajojen sisälle, yhteistyötä leimaa-
vat luokkahuonerajoihin perustuvat käsitykset opettajan ammatista � ja ne puolestaan vai-
keuttavat yhteisten käsitysten ja käsitteiden kehittymistä.

Uusien ja poikkeavien kokemusten merkityksestä opettajan ajattelun ja ammatillisen
kehittymisen tukemisessa on saatu myönteisiä kokemuksia myös viimeaikaisissa tutki-
muksissa (Lauriala 2000, 92�93). Koulu on rakennettu enemmän yksin kuin yhdessä
työskentelemistä varten. Koska koulu on pitkän historiansa aikana rakentunut palvele-
maan opettajan individualistisia tarpeita, on epärealistista olettaa, että tämä rakenne olisi
suoraan sovitettavissa opettajille esitettyihin nopeasti muuttuviin yhteistyövaatimuksiin.
Muutos kohti yhteistyön lisääntymistä helpottuisi, jos me pystyisimme purkamaan auki
niitä käytäntöjä ja rakenteita, jotka ylläpitävät byrokraattista opettajuutta. Tiimityön ajau-
tuminen samankaltaisuuksien vahvistumiseen tai kiireen ylivoimaisuuteen yhteistyössä
ovat esimerkkejä siitä, että koulussa on olemassa järjestelmä ja rakenteet, jotka toimivat
tiimityölle vastakkaisella tavalla. Kaikki toimenpiteet, jotka kannustavat sekä keskustele-
maan että työskentelemään yhdessä, ovat tärkeitä yrityksiä nostaa esille paitsi yhteistyön
esteitä myös yhteistyön mahdollisuuksia.

Tutkimukseni perusteella olen kuitenkin sitä mieltä, ettei ajatus koko koulun muutta-
misesta tietyn yhteistyömallin mukaiseksi ole realistinen (esimerkiksi Sharan & Sharan
1992). On liian yksioikoista olettaa koulun nykyisellään taipuvan johonkin tiettyyn muot-
tiin. Yhteistyön lisäämisen asiaa pitää lähestyä ennemminkin aktivoimalla opettajien
työstä nousevien kysymysten yhteisöllistä jakamista ja kohtaamista. Tällöin yhteistyötä
lähdettäisiin rakentamaan opettajille helpoimmasta päästä (ideat, virikkeet), mutta
samalla luotaisiin yhteisöllistä kulttuuria, jossa jakaa omaa työtä ja siihen liittyviä kysy-
myksiä. Siksi opettajien välisiä suhteita (Little 1990) ja koulun kulttuuria (Hargreaves
1994) pitäisi kehittää yksinkertaisemmasta monimutkaiseen. Näin tutkimukseni tulkinta-
mallin muutosdynamiikkaa ja toisaalta opettajien yhteistyötä koskevia arvostuksia (Wal-
lace & Louden 1994) voitaisiin parhaiten hyödyntää. Kriittisyyden ja uudistamisen koros-
taminen voi pahimmillaan lisätä opettajien eristäytymiseen tähtääviä käsityksiä ja lisätä
täten työyhteisössä vallitsevaa kahtiajakoa yhteistyöhaluisten ja individualististen opetta-
jien välillä.

Rinne (1986, 23) toteaa, että opettajan työ on aidosti ja jokapäiväisesti ristiriitaista
kamppailua korkeakulttuurisesti määriteltyjen hyvien tavoitteiden ja koulun käytäntöjen
vaatimien toimenpiteiden välillä. Välijärvi (2000) kiteyttääkin opettajien yhteistyön risti-
riitaisuuden tämän tutkimuksen henkeen sopivasti seuraavalla tavalla:

Opettajat halutaan nähdä muutoksen moottoreina, mutta samalla heidän muutosvalmiut-
taan epäillään: �suomalainen ope ei ole parhaimmillaan yhteistyön tekijänä�� � Näyttää
siltä, että koulu elää ja muuttuu edelleen suurelta osin yksilöidensä kautta. Sen sijaan ympä-
ristön koulua koskevat odotukset korostavat sen yhteisöllistä merkitystä. Tämä näyttää joh-
tavan helposti konflikteihin kouluyhteisössä. Koulun kehittämistyö koetaan usein henkilö-
kohtaisena vaateena ja uhkana yksilölliselle vapaudelle eikä niinkään keinona vahvistaa
koulun yhteisöllistä merkitystä. (Välijärvi 2000, 173�174.)

Kouluissamme tulisi kehittää opettajien yhteistyötarpeita ja -tavoitteita koskevaa herk-
kyyttä sekä kykyä tunnistaa opettajien työtä määrittäviä kulttuurisia raja-aitoja. Yhteis-
työsuhteiden kehittämisessä näyttää olevan liian paljon oletuksia, joista seuraa varovai-
suutta ja kyvyttömyyttä ilmaista omia tarpeitaan tai olla avoin muutoksessa ilmeneville
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mahdollisuuksille. On ilmeistä, että tulevaisuudessa tulisi tukea ratkaisuja, joilla kehite-
tään eri tahojen välisiä vuorovaikutusmahdollisuuksia ja -käytäntöjä (esim. Raudasoja &
al. 2000, Välijärvi 2000, 179). Tällöin on tärkeää ylittää mahdollisimman monta yhteis-
työn estettä. Tulkinnallisten repertuaarien tarkastelun kaltaiset tutkimusmenetelmät voisi-
vat antaa arvokasta tietoa siitä, millaisten tekijöiden kautta yhteistyö rakentuu ja toisaalta
miten yhteistyön rajoja ja ehtoja rakennetaan. Yhteistyön lisääntyminen on yhteisöllisen
ymmärtämisen kehittymistä, ja tämän seurauksena olemme enemmän tietoisia siitä, mitä
eri ihmiset todella ajattelevat työstään ja siinä vallitsevista yhteistyömahdollisuuksista.
Toisaalta se tarjoaa myös opettajille paremmat mahdollisuudet tuoda omat tarpeensa
yhteiseen keskusteluun ja samalla vaikuttaa oman työnsä ja ammattinsa kehittymiseen.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan tehdä konkreettisia ehdotuksia yhteistyömah-
dollisuuksien kehittämiseksi kouluissa.

� Tiimityön kehittämisessä ei pidä lähteä liikkeelle pelkästään mallien toteuttamisesta,
vaan samaan aikaan tulisi kiinnittää huomiota yhteistyötä tukevien kulttuuristen ja
toiminnallisten edellytysten tutkimiseen ja luomiseen.

� Koska individualismi elää koulun rakenteissa, ovat opettajien toimintamalleissa ja
työnkuvassa tapahtuvat muutokset edellytyksinä sille, että jotain pysyvää ja merkittä-
vää yhteistyön kehittämiseksi voi syntyä. Individualismi on vahva niin kauan kuin
sillä on mahdollisuus toimia uskottavasti opettajien työssä ilmenevien ongelmien rat-
kaisuvälineenä.

� Opettajien herkkyyttä ja kykyä tiedostaa omia tarpeitaan, kollegoidensa tarpeita ja
yhteisöllisiä tarpeita tulisi kehittää lisäämällä koulun sisällä tapahtuvaa vuorovaiku-
tusta, yhteistä päätöksentekoa sekä koulusta ja opettajan työstä käytävää keskustelua.

� Opettajien aktiivisuutta yhteistyön edellytysten luomiseen ja yhteistyömahdollisuuk-
sien hyödyntämiseen tulisi tukea parantamalla heidän tietoisuuttaan yhteistyön
dynaamisesta ja ristiriitaisuuksiin pyrkivästä luonteesta.

Koulutuspolitiikasta vastaavien tahojen tulisi vaatimusten esittämisen ja tavoitteiden
asettamisen ohella kiinnittää huomiota yhteistyön toteutumisedellytyksiin. Tunnollisina
ammattilaisina opettajat ovat hyvin herkkiä erilaisille odotuksille ja signaaleille, joita
oppilaiden oppimisedellytyksiä ja opettajan ammattia kohtaan esitetään. Jos koulutusjär-
jestelmän pyrkimykset hallinnon hajauttamiseksi ja opettajan vastuun lisäämiseksi jatku-
vat samantyyppisinä, on suuri vaara, että tämän tutkimuksen esiin nostamat vastakohtai-
suudet tulevat korostumaan. Muutosvauhdin kasvu ilman edellytysten kehittämistä voi
jopa tehdä individualismista entistä houkuttelevamman vaihtoehdon muutoksesta selviy-
tymiseen. Tutkimuksen esiin nostama kahtiajakoisuus on sekä opetussuunnitelma-uudis-
tuksessa (Norris & al. 1996) että koulun viime vuosien muutoskehityksessä (Shalberg
1996) esiin noussut piirre. Opettajien välisen kuilun syntymistä ei estetä pelkästään uudis-
tuksilla, vaan kyse on ennen muuta siitä, missä määrin koulutuspolitiikkaan ylipäätään
pystytään luomaan yhteisöllisiä rakenteita ja toimintamalleja.

Tulkinnalliset repertuaarit korostavat yhteistyön rakentumista monien eri tekijöiden
kautta, jolloin voidaan olettaa, ettei yhdellä yhteistyömallilla kyetä saavuttamaan kovin
hyviä tuloksia koulun yhteistyökulttuurin kehittämisessä. Kun tiimityömalli jo yksinään
nostaa esille monia opettajien tarpeita ja näkökulmia, voidaan olettaa, että koko koulun
mittakaavassa moninaisuus vain kasvaa. Toisaalta tiimityön dynamiikka antaa selkeitä
viitteitä siitä, ettei yhteistyössä kuitenkaan ole kysymys pelkästään kompleksisuudesta tai
koulun toiminnan pirstoutumisesta. Kun tiimityötä ohjaavat tietyiksi kokonaisuuksiksi
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muotoutuvat dynaamiset käsiteparit, voidaan olettaa, että näitä käsitepareja löytyy enem-
mänkin. Tämä antaa toivoa sekä tutkimukselle että ennen muuta opettajalle, jolta usein
puuttuu yhteistyön kulttuuriset ohjausvälineet. Keskeinen kysymys tiimityössä on se,
missä määrin opettajat voivat osallistua oman työnsä ja toisaalta koulun yhteisöllisten tar-
peiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Tiimityön mahdollisuudet opettajan kehittymistä
tukevana työmuotona ovat sidoksissa sen mahdollisuuksiin toimia uskottavasti muutok-
sen hallinnan välineenä.

Tutkimukseni nostaa esille monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita, joiden avulla
voidaan tarkentaa ja edelleen kehittää tutkimuksen tiimityötä kuvaavaa mallia. Itseäni
kiinnostaa tarkastella tiimityöstä kuvatuissa videotaltioinneissa esiintyvää dynaamista
vaihtelua ja muutosta. Voidaan olettaa, että samantyyppisiä dynaamisia kokonaisuuksia
on löydettävissä myös opettajien vuorovaikutuksen tasolla. Millaisia ne ovat? Miten ne
vaihtelevat tiimityönmallin eri vaiheissa? Miten ne suhteutuvat tämän tutkimuksen tulok-
siin? Nämä ovat erityisen mielenkiintoisia kysymyksiä. Tutkimuksen kuvaamien dynaa-
misten kokonaisuuksien etsiminen opettajuutta laajemmista rakenteista, kuten esimerkiksi
kouluhallinnon alueilta, voisi tulevaisuudessa laajentaa käsitystämme yhteistyön rakentu-
misen ehdoista ja mahdollisuuksista. Tutkimukselleni lisävalaistusta voitaisiin saada
myös tutkimalla yhteistyön rakentumista organisaatio- ja julkishallinnon tasolla. Näiden
tahojen ilmentämät yhteistyörepertuaarit ja niiden rakentumisen tutkiminen voisivat luoda
hyvän lähtökohdan yhteistyölle välttämättömien laajempien vuorovaikutusfoorumien
kehittymiselle.

Tärkeä tavoite tulevaisuuden tutkimukselle olisi kehittää tiimityötä kuvaavan mallin
hyödynnettävyyttä käytännön kehittämisvälineenä. Tutkimuksen perusteella voitaisiin
käynnistää kouluissa keskustelua siitä, mitkä tekijät rajaavat yhteistyömahdollisuuksia,
mitä opettajat yksilöinä ja yhteisönä arvostavat ja millaisia kokemuksia yhteistyöstä on
saatu. Keskustelujen perusteella voidaan laatia tutkimukseni kaltaisia mallinnuksia siitä,
miten yhteistyö jäsentyy kokonaisuutena. Näin voitaisiin laajentaa yhteistyöstä käytävää
keskustelua siten, että se koskisi yksittäisiä tekijöitä laajempia kokonaisuuksia. Tämän
myötä yksittäiset yhteistyöongelmat ja -kysymykset voisivat saada vaihtoehtoisia selitys-
mahdollisuuksia, jotka voisivat myös avata uusia mahdollisuuksia ongelmanratkaisupro-
sessien kehittymiselle yhteistyössä. Tulevien tutkimusten tärkein tavoite on mielestäni
osoittaa, että yhteistyössä ilmenevät ristiriidat ovat seurausta erillisistä ja keskenään risti-
riitaisista yhteistyökäsityksistä. Eri käsitysten yhteen saattaminen ja ristiriitaisuuksista
tietoiseksi tuleminen on mahdollisuus selvittää eri ristiriitojen merkitystä ja seurauksia
sekä näihin kytkeytyviä ratkaisumahdollisuuksia.

Haluaisin korostaa sen tärkeyttä, että tutkittaisiin kielenkäyttöä opettajan työn komp-
leksisuuden ilmentäjänä. Kielenkäyttöön kohdistuva monipuolinen tutkimus voi avata
uusia merkitysalueita opettajan työn ymmärtämiseksi. Opettajien kuvauksien kautta pal-
jastuu se moninainen ja rikas merkitysten kenttä, joka tekee opettajan ammatista niin mie-
lenkiintoisen mutta samalla haastavan ammatin. Tutkimalla opettajien kielenkäyttöä voi-
daan avata tutkimusnäkökulmaa, jossa opettaja on aktiivinen osallistuja: ei vain ajattelija,
kokija tai tekijä, vaan monella tasolla osallistuva ammattilainen.
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