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Abstract

The aim of the study was to describe and explain the collegiality and collegiality competence of
social and health educators in the context of the vocational institution and the university of applied
sciences. It also aimed to develop an instrument and to assess its validity and reliability.

The study was conducted in three phases. In the first phase, experiences of collegiality and
aspects related to collegiality were described. In the qualitative study, social and health care
educators (n=22) from a vocational institution and a university of applied sciences were
interviewed. The data search of the systematic mixed-method review was conducted in five
databases. Search terms were defined using PICo and PEO. The quality of the included original
studies (n=15) was assessed according to JBI guidelines. In the second phase, the validity and
reliability of the CollegialityComp instrument measuring the collegiality competence of social and
health educators was assessed. The data were collected electronically as a cross-sectional survey
from social and health educators (n=243) in ten randomly selected vocational institutions and ten
equally randomly selected universities of applied sciences. The construct validity was assessed
using exploratory factor analysis, and its internal consistency was assessed using Cronbach's alpha
coefficient. In the third phase, the collegiality competence areas of social and health educators
were described by profiles and the factors associated with it, using the same data as in the
development of the instrument.

According to the descriptive study, the social and health educators' collegiality consisted of
different competence areas. The systematic literature review revealed that there is little systematic
research that can be found on collegiality. The psychometric properties of the instrument of
collegiality were found to be good. Social and health educators rated their collegiality competence
as good or intermediate. Educators' education and current job titles were statistically significantly
associated with collegiality competence.

Social and health educators need a broad range of competence in collegiality. The
CollegialityComp instrument can be used to assess the collegiality competence of social and
health care educators and to develop competence based on the assessment. The profiles of
educators can be used to develop education.

Keywords: collegiality, competence, educators, social and health care, university of
applied science, vocational institution
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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaali-
suutta ja kollegiaalisuusosaamista ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun konteks-
tissa. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaami-
sen mittari ja arvioida sen luotettavuutta.

Tutkimus oli kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin kokemuksia kollegiaalisuu-
desta sekä kollegiaalisuuteen liittyviä tekijöitä. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltiin sosiaa-
li- ja terveysalan opettajia (n=22) ammatillisesta oppilaitoksesta ja ammattikorkeakoulusta. Sys-
temaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin viidestä tietokannas-
ta. Hakusanat määriteltiin hyödyntäen PICo:n ja PEO:n mukaisia sisäänotto- ja poissulkukritee-
reitä. Mukaan otettujen alkuperäistutkimusten (n=15) laatu arvioitiin JBI:n ohjeiden mukaisesti.
Toisessa vaiheessa arvioitiin sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen Colle-
gialityComp-mittarin luotettavuutta. Aineisto kerättiin poikkileikkaustutkimuksena satunnaises-
ti valituista kymmenestä ammatillisen oppilaitoksen sekä kymmenestä ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja terveysalan opettajilta (n=243) sähköisesti. Mittarin rakennevaliditeettia arvioitiin
eksploratiivisella faktorianalyysillä ja sen sisäistä johdonmukaisuutta Cronbachin alfa -kertoi-
mella. Kolmannessa vaiheessa kuvattiin opettajien kollegiaalisuusosaamista profiileittain sekä
osaamista selittäviä tekijöitä, hyödyntäen samaa aineistoa kuin mittarin kehittämisessä.

Kuvailevan tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus koostui
erilaisista osaamisalueista. Systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa selvisi, ettei kollegiaalisuu-
den tutkimus ole systemaattista. Kollegiaalisuusosaamisen mittarin psykometriset ominaisuudet
todettiin hyviksi. Sosiaali- ja terveysalan opettajat arvioivat kollegiaalisuusosaamisensa hyvä-
tai keskitasoiseksi. Opettajien koulutus ja tämänhetkinen tehtävänimike olivat tilastollisesti mer-
kitsevästi yhteydessä kollegiaalisuusosaamiseen.

Sosiaali- ja terveysalan opettajat tarvitsevat laaja-alaista osaamista kollegiaalisuudesta. Col-
legialityComp-mittaria voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuus-
osaamisen arvioinnissa ja osaamisen kehittämisessä arvioinnin pohjalta. Opettajien profiileja
voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä.

Asiasanat: ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu, kollegiaalisuus, opettajat,
osaaminen, sosiaali- ja terveysala
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1 Johdanto 

Työelämä ja yhteiskunta ovat jatkuvassa muutoksessa, mikä luo haasteita myös 

sosiaali- ja terveysalalle. Jotta näihin haasteisiin voitaisiin vastata, alalla tarvitaan 

yhteistyötä ja kumppanuutta (Heikkilä, 2016; Lehtoaro ym., 2019). Oma, tärkeä 

roolinsa on myös sosiaali- ja terveysalan opettajilla: he kouluttavat tulevia sosiaali- 

ja terveysalan ammattilaisia (Mikkonen ym., 2022a), jotka valmistuttuaan siirtyvät 

työskentelemään moniammatilliseen työelämään (Schot ym., 2020).  

Suomessa sosiaali- ja terveysalan opettajilla suositellaan olevan 60 

opintopisteen pedagogiset opinnot, vähintään kolmen vuoden työkokemus 

tutkintoa vastaavissa työtehtävissä sekä ammattikorkeakoulussa työskentelyyn 

soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista 1129/2014). Ammatillisessa oppilaitoksessa sosiaali- ja 

terveysalan opinnoissa opettajana toimimisen kelpoisuusvaatimuksena on 

vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset 

opinnot, kolmen vuoden käytännön kokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä 

vastaavista tehtävistä sekä suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Vastaavasti 

soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, edellä mainitut pedagogiset opinnot sekä 

vähintään viiden vuoden työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista sosiaali- 

ja terveysalan työtehtävistä antavat myös pätevyyden toimia opettajana 

ammatillisessa oppilaitoksessa (Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 1159/2017). Työssään 

sosiaali- ja terveysalan opettajien tulee hallita laaja-alaisesti eri osaamisalueita, 

kuten pedagoginen osaaminen, hoitotyön osaaminen, arviointiosaaminen, 

yhteistyöosaaminen, johtamisosaaminen sekä digiosaaminen (Salminen ym., 2021).  

Kollegiaalisuus korostuu näillä osaamisalueilla, erityisesti 

yhteistyöosaamisessa, sillä kollegiaalisuuteen kuuluvat yhteistyöhön perustuvat 

työtavat, neuvojen kysyminen sekä keskinäinen tuki (Lasseter, 2013). Mikkonen 

ym. (2022a) ovat nostaneet esiin sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamisalueiden 

keskinäisen vaikutuksen: yhteistyö- ja yhteiskunnallinen osaaminen vaikuttaa 

positiivisesti oppiaine- ja opetussuunnitelmaosaamiseen, ja johtamisosaamisen on 

osoitettu vaikuttavan positiivisesti yhteistyöosaamiseen. Opettajien tekemällä 

yhteistyöllä on positiivisia vaikutuksia muun muassa opettajien ammatilliseen 

osaamiseen (Burton, 2015), minkä lisäksi yhteistyö vähentää opettajien 

eristyneisyyden tunnetta (Koch, 2014).  

Viimeaikainen yhteistyön lisääntyminen heijastuu myös tiimiopetukseen (team 

teaching), josta on tullut suosittu vaihtoehto yksilöopetukselle (Kakkonen, 2016). 
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Tiimiopettajuudessa opettajat suunnittelevat, opettavat ja toteuttavat arvioinnin 

yhdessä (Hellier & Davidson, 2018) riippuen siitä, minkä tasoista tiimiopettajuutta 

sovelletaan: vastuu voi jakautua opettajien kesken osiin, tai edellä mainitut osa-

alueet voidaan toteuttaa kokonaan yhdessä. (Immonen & Kinnunen, 2016). 

Sosiokonstruktivistisen oppimisteorian mukaan vastavuoroinen vuorovaikutus 

lisää yksilön oppimista (Amineh & Asl, 2015). Näin ollen opettajilla on 

mahdollisuus oppia toisiltaan (Vangrieken ym., 2015) välillään vallitsevien 

positiivisten suhteiden ja vuorovaikutuksen ansiosta (Shah, 2012).   Kun opettajat 

yhteistyössä tuovat osaamisensa eri tavoin opetuksen parantamiseen, tämä 

yhteistyö voi auttaa opiskelijoita suoriutumaan opinnoistaan paremmin, mikä taas 

laajemmin lisää oppilaitoksen menestystä opiskelijoiden saavuttamia tuloksia 

koskevissa vertailuissa. (Goddard ym., 2007). Tällä tavoin kollegiaalisuus on 

tärkeää oppilaitoksen kehitykselle kohti tehokkuudeltaan parempaa organisaatiota 

ja voi johtaa siihen, että opiskelijat saavat parempia arvosanoja (Shah, 2012).  

Aikaisempaa tutkimusta opettajien kollegiaalisuudesta on olemassa (kts. esim. 

Lasseter, 2013; Shah, 2012), mutta nimenomaan sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuutta käsittelevää tutkimusta on niukasti. Tutkimusaukkoa voidaan 

pitää mielenkiintoisena, sillä kollegiaalisuuden on osoitettu vaikuttavan erilaisiin 

osaamisalueisiin, kuten yhteistyöosaamiseen (Mikkonen ym., 2022a). Sosiaali- ja 

terveysalan opettajien eri osa-alueisiin liittyvää osaamista on aiemmin tutkittu: 

näihin osa-alueisiin lukeutuvat muun muassa yhteistyöosaaminen (Mikkonen ym., 

2020), kansainvälinen yhteistyö (Kotilainen ym., 2020) sekä digitaalinen 

osaaminen (Vauhkonen ym., 2020). Nämä sisältävät kollegiaalisuuteen liittyviä 

elementtejä yhteistyön tekemisen kautta (Lasseter, 2013). Lemetti ym. (2022) ovat 

katsauksessaan koostaneet terveysalan opettajien osaamista käsitteleviä mittareita, 

jotka olivat pääosin opettajien itsearviointiin perustuvia. Näiden mittareiden 

teoreettinen tausta perustui joko kirjallisuuskatsauksiin tai jo olemassa oleviin 

mittareihin, malleihin, teorioihin, koulutustavoitteisiin tai osaamisen viitekehyksiin. 

Katsaukseen valitut mittarit eivät kuitenkaan suoraan käsitelleet kollegiaalisuutta, 

vaikka näissä oli mukana kollegiaalisuuteen liittyviä osa-alueita, kuten eettisyyttä 

(Mikkonen ym., 2020), yhteistyötä (Mikkonen ym., 2020; Poindexter, 2013), 

vuorovaikutusta (Mikkonen ym., 2020) sekä ihmisten välisiä suhteita (Wang ym., 

2017). 

Kollegiaalisuus ja kollegiaalinen toiminta vaatii sosiaali- ja terveysalan 

opettajilta kollegiaalisuusosaamista. Tällöin opettajien tulee osata toimia 

yhteistyössä kollegoidensa kanssa eri tavoin (Palaniandy, 2017; Shah, 2011; WHO, 

2016), tukea heitä eri tilanteissa (Lasseter, 2013; Shah, 2012), toimia eettisesti 
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oikein (Davis ym., 2022; Mikkonen ym., 2019a; Palaniandy, 2017; Shah, 2012; 

WHO, 2016), mentoroida (Mikkonen ym., 2019a) ja kunnioittaa kollegoitaan sekä 

luottaa heihin (Shah, 2012). Tärkeää on myös, että näitä taitoja ja osaamisalueita 

kehitetään jatkuvasti (Palaniandy, 2017). 

Hoitotieteellisessä tutkimuksessa kollegiaalisuutta on tutkittu aiemmin. 

Tutkimukset ovat kuitenkin keskittyneet sairaanhoitajien kollegiaalisuuteen, josta 

on tehty systemaattinen kirjallisuuskatsaus (Kangasniemi ym., 2015). Lisäksi on 

pyritty kehittämään sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeistusta (Kangasniemi ym., 

2017), selvittämään, miten hoitajat hallitsevat kollegiaalisia käytäntöjä (Padgett, 

2013) sekä sitä, miten kollegiaalinen solidaarisuus vaikuttaa organisaation 

ilmapiiriin (Kilic & Altuntas, 2019). Suomessa Sairaanhoitajaliitto (2014) on 

julkaissut oman kollegiaalisuusohjeistuksensa alan ammattilaisille.  

Tämä tutkimus linkittyy hoitotieteelliseen tutkimukseen hoitotieteen 

paradigman kautta (Eriksson ym., 2016), kohdistuen sosiaali- ja terveysalan 

opettajiin, jotka kouluttavat työssään tulevia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia 

ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkimus nivoutuu 

myös koulutuksen kehittämiseen, opettajien osaamiseen sekä heidän 

hyvinvointiinsa. Myös nämä osa-alueet ovat olleet tutkimuksen kohteena 

aikaisemmin hoitotieteellisessä tutkimuksessa (ks. esim. Kotilainen ym., 2020; 

Mikkonen ym., 2022a; Nokelainen ym., 2019; Saaranen ym., 2020; Saaranen ym., 

2021). Kuitenkin hoitotieteellisestä lähestymistavasta huolimatta, tämän 

tutkimuksen tuloksista voidaan ammentaa tietoa myös muille tieteenaloille. 

Palaniandy (2017) on nostanut esiin tarpeen tutkia opettajien kollegiaalisuutta 

korkeakoulutuksen kontekstissa.  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja 

selittää sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuutta ja 

kollegiaalisuusosaamista ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun 

kontekstissa. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen mittarin ja arvioida sen luotettavuutta. Tutkimuksen 

avulla tuotetaan uutta tietoa sekä kollegiaalisuudesta korkeakoulutuksen ja toisen 

asteen kontekstissa että kollegiaalisuudesta ja sen osaamisesta sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kontekstissa. Tavoitteena on, että uuden tiedon avulla 

voidaan tulevaisuudessa kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien koulutusta 

monipuolisesti luomalla osaamismääritelmät kollegiaalisuusosaamiselle sekä 

hyödyntää luotuja osaamismääritelmiä terveystieteiden opettajan koulutuksessa ja 

koulutuksen kehittämisessä, täydennyskoulutuksessa sekä opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen itsearvioinnissa.  
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2 Sosiaali- ja terveysalan opettajan osaaminen 
ja jatkuva osaamisen kehittäminen 

Tämän tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen haettiin tietoa syyskuussa 2022 

CINAHL-, Scopus-, PubMed- sekä Medic-tietokannoista (taulukko 1). Tiedonhaun 

tarkoituksena oli saada tietoa sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta, 

kollegiaalisuusosaamisesta, osaamisesta yleisesti sekä osaamisen kehittämisestä 

ammatillisen oppilaitoksen sekä ammattikorkeakoulun kontekstissa. Hakusanat 

määriteltiin yhdessä informaatikon kanssa. Mukaan hyväksyttiin kaikki vuoden 

2010 jälkeen julkaistut tutkimustyypit, sillä aikaisemmin toteutetussa 

systemaattisessa monimenetelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa (osajulkaisu II) 

aikarajaa ei asetettu. Julkaisuvuoden rajaaminen oli perusteltua tämän vuoksi. 

Rajaamalla saatuja tuloksia vuoden 2010 jälkeen julkaistuihin tutkimuksiin, 

mukaan saatiin viimeisin reilun kymmenen vuoden ajalta tuotettu ajankohtainen 

tutkimustieto sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta, 

kollegiaalisuusosaamisesta sekä yleisestä osaamisesta ja jatkuvasta osaamisen 

kehittämisestä. Mukaan otettiin tutkimukset, joissa osallistujat olivat sosiaali- ja 

terveysalan opettajia, tutkimukset käsittelivät kollegiaalisuutta, 

kollegiaalisuusosaamista, osaamista yleisesti sekä osaamisen kehittämistä. Lisäksi 

tutkimusten tuli olla toteutettuna ammatillisen oppilaitoksen tai korkeakoulun 

kontekstissa. Mukaan valittiin sekä laadullisia että määrällisiä julkaisuja ja 

valittujen alkuperäisjulkaisujen tuli olla joko englannin- tai suomenkielisiä.  

Suoritetun tietokantahaun tuloksena saatiin 9916 julkaisua, jotka siirrettiin 

Covidence-ohjelmistoon; julkaisujen kaksoiskappaleet (n=2546) poistettiin. 

Tämän jälkeen yksi tutkija seuloi aineiston ja arvioi sen kelpoisuuden sekä otsikon 

ja tiivistelmän (n=7370) että tekstikokonaisuuden (n=151) perusteella. Lopullinen 

aineisto muodostui 58 alkuperäisjulkaisusta.  
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Taulukko 1. Tiedonhaku. 

Tietokanta Hakusanat Haun 

tulos 
CINAHL (MH ”Health Educators” OR MH”Lecture” OR educator* OR teacher* OR lecturer* OR 

instructor*) AND (MH”Collaboration” OR MH”Interprofessional Relations+” OR 

collegiality OR collaboration OR cooperation OR “co-operation” OR network* OR 

“interprofessional relation*” OR “interdisciplinary communication”) AND ((MH 

“Professional Competence+”) OR (MH “Professional Knowledge+”) OR (MH “Attitude 

of Health Personnel+”) OR competence* OR skill* OR attitude* OR knowledge OR 

knowhow OR value* OR belief* ) AND ((MH “Education, Health Sciences+”) OR 

(((MH “Social Sciences+”) OR social OR health* OR nurs* OR medic*) AND ((MH 

“Education+”) OR education) ) ) 

2283 

Scopus ( TITLE-ABS-KEY ( educator*  OR  teacher*  OR  lecturer*  OR  instructor* )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( collegiality  OR  collaboration  OR  cooperation  OR  “co-operation”  

OR  network*  OR  “interprofessional relation*”  OR  “interdisciplinary 

communication” )  AND  TITLE-ABS-KEY ( competence*  OR  skill*  OR  attitude*  

OR  knowledge  OR  knowhow  OR  value*  OR  belief* )  AND  TITLE-ABS-KEY 

( “Education, Professional”  OR  ( ( social  OR  health*  OR  nurs*  OR  medic* )  AND  

education ) ) )  

5621 

PubMed ((((“Health Educators”[Mesh]) OR (educator*[Text Word] OR teacher*[Text Word] OR 

lecturer*[Text Word] OR instructor*[Text Word])) AND ((“Interprofessional 

Relations”[Mesh] ) OR (collegiality[Text Word] OR collaboration[Text Word] OR 

cooperation[Text Word] OR “co-operation”[Text Word] OR network*[Text Word] OR 

“interprofessional relation*”[Text Word] OR “interdisciplinary communication”[Text 

Word]))) AND ((“Professional Competence”[Mesh] OR “Attitude of Health 

Personnel”[Mesh] ) OR (competence*[Text Word] OR skill*[Text Word] OR 

attitude*[Text Word] OR knowledge[Text Word] OR knowhow[Text Word] OR 

value*[Text Word] OR belief*[Text Word]))) AND ((((“Social Sciences”[Mesh] ) OR 

(social[Text Word] OR health*[Text Word] OR nurs*[Text Word] OR medic*[Text 

Word])) AND ((“Education”[Mesh] ) OR (education[Text Word]))) OR (“Education, 

Professional”[Mesh])) 

1993 

Medic ”health educators” opettaj* ohjaaj* kouluttaj* AND ”interprofessional relations” 

kollegiaali* kommunik* yhteistyö* verkostoitu* AND ”Professional 

Competence” ”Attitude of Health Personnel” kompetens* osaami* taito* taido* tieto* 

tiedo* tietämy* asenn* uskomu* 

19 

2.1 Sosiaali- ja terveysalan opettajan koulutus ja tehtävät 

Terveystieteiden opettajankoulutusta järjestetään tällä hetkellä Suomessa kuudessa 

yliopistossa. Hoitotiedettä pääaineena tarjoavat Åbo Akademi, Jyväskylän, Itä-

Suomen, Oulun, Tampereen sekä Turun yliopistot. Jyväskylän yliopistossa 
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pääaineena sen sijaan on fysioterapiatiede. (Mikkonen ym., 2019a.) 

Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisterin ja kandidaatin tutkintoon sisältyy 

vähintään 60 opintopisteen laajuiset, Valtioneuvoston yliopistojen tutkinnosta 

annetun asetuksen (794/2004) mukaiset pedagogiset opinnot. Opinnot koostuvat 

kasvatustieteen tai aikuiskasvatustieteen perusopinnoista (20–25 opintopistettä) 

sekä terveyspedagogiikan, fysioterapiatieteen, hoitotieteen, terveystieteen tai 

didaktiikan pedagogisista opinnoista (35–30 opintopistettä) (Mikkonen ym., 

2019a). Näin koostettu tutkinto antaa pätevyyden työskennellä terveysalan 

opettajan tehtävissä. Sosiaalialan opettajan pätevyyden puolestaan saa 

suorittamalla sosiaalialan ylemmän korkeakoulututkinnon joko ylemmässä 

ammattikorkeakoulussa (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 

(1129/2014) tai yliopistossa (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 

(794/2004). 

Ammatillisessa oppilaitoksessa työskentelyyn opettajalta vaaditaan 

pedagogisia opintoja 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon verran. Lisäksi 

opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden käytännön 

työkokemus opetuksen sisältöä vastaavista tehtävistä. Vaihtoehtoisesti häneltä 

edellytetään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa sekä vähintään viiden 

vuoden työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista sosiaali- ja terveysalan 

tehtävistä. (Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 1159/2017). 

Ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan opettajan pätevyysvaatimuksena 

on suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kolmen vuoden 

työkokemus tutkintoa vastaavalta alalta (Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista 1129/2014). Mikäli opettaja ei tutkintonsa osana ole 

suorittanut 60 opintopisteen pedagogisia opintoja, ammattikorkeakoulut 

pääsääntöisesti edellyttävät näiden opintojen täydentämistä kolmen vuoden 

kuluessa tehtävän vastaanottamisesta. (Mikkonen ym., 2019a). Puuttuvat 

pedagogiset opinnot on mahdollista suorittaa erikseen ammatillisessa 

opettajankoulutuksessa (Opintopolku, 2022). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajat voivat työskennellä joko korkeakouluihin 

lukeutuvissa ammattikorkeakouluissa (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2022a) tai 

ammatillisissa oppilaitoksissa, jotka ovat toisen asteen oppilaitoksia (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, 2022b). Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on muun muassa 

lisätä osaamista, joka tuottaa opiskelijoille kelpoisuuden työelämässä toimimiseen 

(Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017). Ammattikorkeakoulujen tehtävänä 

puolestaan on antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin 
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(Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Sosiaali- ja terveysalan opettajat kouluttavat 

ammatillisessa oppilaitoksessa lähihoitajia työtehtäviin, joissa vaatimuksena on 

suoritettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 op). Ammattikorkeakoulussa 

sosiaali- ja terveysalan opettajat kouluttavat sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, 

kätilöitä, ensihoitajia, apuvälineteknikkoja, bioanalyytikkoja, fysioterapeutteja, 

geronomeja, hammasteknikkoja, jalkaterapeutteja, kuntoutuksen ohjaajia, 

naprapaatteja, optometristeja, röntgenhoitajia, sosionomeja, suuhygienistejä sekä 

toimintaterapeutteja. Näihin ammatteihin valmistuneet voivat työskennellä 

työtehtävissä, joissa vaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan alempi 

korkeakoulututkinto (AMK) (210/240/270 opintopistettä) (Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista 1129/2014). 

2.2 Sosiaali- ja terveysalan opettajan osaaminen 

Osaaminen tarkoittaa yksilön tietoja, taitoja, arvoja, asenteita (Cowan ym., 2007), 

kykyjä ja kokemuksia, joiden avulla hän pystyy suorittamaan tehtäviä ja 

saavuttamaan tavoitteita odotetulla tasolla (Gonczi, 2013; Le Deist & Winterton, 

2005). Sosiaali- ja terveysalan opettajien tulee työssään hallita hyvin laaja-alaisesti 

erilaisia osaamisalueita. WHO (2016) on määritellyt opettajan ydinosaamisalueiksi 

opetussuunnitelmaosaamisen, substanssiosaamisen, tutkimukseen ja näyttöön 

perustuvan osaamisen, vuorovaikutus- ja yhteistyöosaamisen, eettisen osaamisen, 

arviointiosaamisen sekä johtamisosaamisen. Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

osaamisesta on tehty tutkimuksia, joissa on käsitelty substanssiosaamista (Heinistö 

ym., 2018; Koskimäki ym., 2021a; Kotilainen ym., 2020; Mikkonen ym. 2018; 

Mikkonen ym., 2022a; Salminen ym., 2010; Salminen 2013a; Salminen ym., 2021), 

pedagogista osaamista (Alves ym., 2020; Kotilainen ym., 2020; Mikkonen ym., 

2018; Mikkonen ym., 2020; Mikkonen ym., 2022a; Männistö, 2020; Robinia & 

Anderson, 2010; Salminen ym., 2013a; Salminen ym., 2021; Topping ym., 2015) 

tutkimusosaamista (Devos ym., 2021; Kuchler ym., 2021) sekä näyttöön 

perustuvaa osaamista (Immonen ym., 2022; Kotilainen ym., 2020; Mikkonen ym., 

2018; Mikkonen ym., 2020; Mikkonen ym., 2022a). Lisäksi Hudon ym. (2016), 

Salminen ym. (2013b) sekä Koskinen ym. (2020) ovat tutkineet opettajien eettistä 

osaamista, ja Mikkonen ym. (2022a; 2020) sekä Salminen ym. (2013a) ovat 

käsitelleet tutkimuksissaan yhteistyöosaamista. Näiden lisäksi kulttuurinen 

osaaminen (Han ym., 2020; Kotilainen ym., 2020; Mikkonen ym., 2020; Mikkonen 

ym., 2022a; Smith, 2017), yrittäjyysosaaminen (Salminen ym., 2012) sekä 

innovaatio- ja ennakointiosaaminen (Eskola ym., 2022) ovat aiheita, joita on 
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tarkasteltu sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamisen näkökulmasta (Mikkonen 

ym., 2020; Mikkonen ym., 2022a; Salminen ym., 2013a). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien näyttöön perustuva osaamisen malli on luotu 

mikro- ja makrotason osaamisalueiden mukaan valtakunnallisessa 

opettajankoulutuksen kehittämisen kärkihankkeessa TerOpe (Mikkonen ym., 

2019a). Mikkosen ym. (2019a) mallissa substanssiosaaminen, pedagoginen 

osaaminen, eettinen ja kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja 

verkosto-osaaminen sekä hallinto- ja työhyvinvointiosaaminen on määritelty 

opettajan mikrotason (henkilökohtaiseksi ja paikalliseksi) osaamiseksi. Näyttöön 

perustuvan toiminnan osaaminen, innovaatio- ja ennakointiosaaminen sekä jatkuva 

osaamisen kehittäminen taas ovat makrotason osaamista.  

Substanssiosaaminen kuuluu sosiaali- ja terveysalan opettajien tieteelliseen ja 

ammatilliseen osaamiseen. Sosiaali- ja terveysalan opettajien on oltava erittäin 

päteviä oman asiantuntija-aiheensa asioissa. Lisäksi heiltä vaaditaan kykyä 

arvioida oman aiheensa tarpeellisuutta moniammatillisessa toimintaympäristössä. 

(Mikkonen ym., 2019a.) Kotilaisen ym. (2020) tutkimuksessa opettajat arvioivat 

hyväksi sekä substanssiosaamisensa että opetussuunnitelmaosaamisensa. Mikäli 

opettajalla ei ole substanssiosaamista, opetuksen toteutus on vaikeaa (Heinistö ym., 

2018). Mikkonen ym. (2022a) havaitsivat, että substanssiosaaminen oli 

positiivisesti yhteydessä opiskelijoiden ohjaamiseen ammatillisen osaamisen 

kehittämisessä. Opettajien substanssiosaamisen kehittymisen kannalta erilaiset 

oman alan tapahtumat, kuten konferenssit, ovat tärkeitä (Koskimäki ym., 2021a).  

Opetussuunitelmatyön kehittäminen, toteuttaminen sekä arviointi sisältyvät 

pedagogiseen osaamiseen (Mikkonen ym., 2019a). Opettajien tulee osata 

suunnitella, toteuttaa, arvioida (Mikkonen ym., 2019a) sekä uudistaa oppimista, 

opetusta ja ohjausta käyttäen luovasti pedagogisesti perusteltuja yhteisöllisiä ja 

digitaalisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä (Mikkonen ym., 2019a; 

Männistö, 2020).  Sosiaali- ja terveysalan opettajat tarvitsevat työssään pedagogista 

osaamista (ks. esim. Berghout, 2021; Carollo & Mason, 2017; Grace, 2015; 

Mariani ym., 2014; McNeill ym., 2012; Powell ym., 2020; Smith-Stoner & Molle, 

2010; Topping ym., 2015). Ndayisengan ym. (2020) tutkimuksessa opettajat 

kuvasivat, että heidän tietonsa ja taitonsa pedagogiikkaan liittyen olivat rajallisia. 

Kotilaisen ym. (2020) tutkimuksessa suomalaiset sosiaali- ja terveysalan opettajat 

kuitenkin arvioivat opiskelijalähtöisen pedagogisen osaamisensa vahvaksi ja 

digipedagogisen osaamisensa keskitasoiseksi. Ryhdän ym. (2020) mukaan 

pedagoginen osaaminen on edellytys digipedagogiikalle. Opiskelijakeskeinen 
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pedagoginen osaaminen oli Mikkosen ym. (2022a) tutkimuksessa positiivisesti 

yhteydessä kulttuuriseen osaamiseen. 

Eettinen osaaminen ilmenee sosiaali- ja terveysalan opettajan kykynä kehittää 

ja arvioida sekä kollegoiden että opiskelijoiden välistä tasa-arvoa ja kykynä toimia 

haastavissa tilanteissa korkean moraalin mukaisesti. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan 

opettajilla tulee olla kykyä tehdä päivittäisessä työssään eettisesti kestäviä 

ratkaisuja. (Mikkonen ym., 2019a.) Opettajan kokemus ja ikä vaikuttavat eettisten 

periaatteiden tuntemiseen, ja niiden toteuttamiseen puolestaan vaikuttaa se, miten 

hyvin opettajat itse arvioivat tuntevansa kyseiset periaatteet. (Salminen ym., 2013.)  

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kulttuurinen osaaminen koostuu 

kulttuurisensitiivisyydestä ja turvallisuudesta, kulttuurien välisestä 

vuorovaikutuksesta ja viestinnästä sekä kulttuurisesta tietoisuudesta ja taidosta 

(Mikkonen ym., 2019a). Opettajilla tulee olla kulttuurista osaamista, jotta he voivat 

opettaa näitä taitoja myös opiskelijoille (Paric ym., 2021; Smith, 2017). Opettajat 

arvioivat kulttuurisen osaamisensa keskitasoiseksi Kotilaisen ym. (2020) 

tutkimuksessa. Asumista tai opiskelua ulkomailla, henkilökohtaisia kokemuksia 

moninaisuudesta ja kansainvälisten opiskelijoiden opettamista pidettiin kulttuurista 

osaamista vahvistavina asioina. (Paric ym., 2021.)  

Sosiaali- ja terveysalan opettajien tulisi osata rakentaa ja kehittää monialaisia, 

monitieteisiä sekä moniammatillisia yhteistyöverkostoja koulutuksen, työelämän ja 

yhteiskunnan kehittämiseksi kansallisesti kuitenkaan unohtamatta kansainvälistä 

yhteistyötä. (Mikkonen ym., 2019a.) Opettajat toimivat työssään 

moniammatillisesti omien kollegojen (Kehus ym., 2019; Ndayisenga ym., 2020; 

Tuxbury ym., 2016) ja muiden ammattilaisten kanssa (Gary ym., 2018; Gursoy, 

2020) sekä osallistuvat erilaisiin verkostoihin (Dickerson ym., 2014; Enskär ym., 

2011; Frantz ym., 2015; Sinclair & Levett-Jones, 2011) ja hankkeisiin (Hudon ym., 

2018). Lisäksi yhteistyötä tarvitaan opetuksessa (Heinistö ym., 2018; Pathrose ym., 

2022). 

Hallinto- ja työhyvinvointiosaaminen koostuu taloudellisesta osaamisesta, 

valmennus- ja johtamisosaamisesta, opetushallinnollisesta osaamisesta sekä 

työhyvinvointiosaamisesta. Opettajan tulee osata johtaa asioita, itseään sekä muita 

ihmisiä. Lisäksi opettajan tulee osata kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia sekä 

työyhteisössään että omalla kohdallaan.  (Mikkonen ym., 2019a.) Työhyvinvointia 

opettajat voivat ylläpitää puuttumalla kiusaamiseen, kohtelemalla toisiaan tasa-

arvoisesti ja vaalimalla luottamuksellisuutta. (Saaranen ym., 2020). 

Näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen oli yksi kolmesta sosiaali- ja 

terveysalan opettajan makrotason osaamisen alueista. Tämä tarkoittaa sitä, että 
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opettajien on osattava jatkuvasti huomioida ajantasainen näyttö päätöksenteossaan 

niin opiskelijoiden koulutuksessa kuin kollegoiden kanssa työskentelyssä. Lisäksi 

se on huomioitava kehittäessä koulutukseen uusia lähestymistapoja sekä kun 

opettajat vaikuttavat sosiaalipalveluihin, ihmisten hoitoon ja kuntoutukseen. 

(Mikkonen ym., 2019a.) Mikkosen ym. (2022a) tutkimuksessa näyttöön 

perustuvan toiminnan osaaminen oli positiivisesti yhteydessä substanssi- ja 

opetussuunnitelmaosaamiseen. Vastaavasti johtamis- ja hallinnollinen osaaminen 

oli positiivisesti yhteydessä näyttöön perustuvan toiminnan osaamiseen. Kotilaisen 

ym. (2020) tutkimuksessa terveysalan opettajat arvioivat näyttöön perustuvan 

toiminnan osaamisen paremmaksi kuin sosiaalialan opettajat. Lisäksi on todettu, 

että opettajien arvot, asenteet ja suhtautuminen tutkimustoimintaan vaikuttavat 

heidän osaamiseensa näyttöön perustuvassa toiminnassa (Immonen ym., 2022).  

Innovaatio- ja ennakointiosaaminen on sitä, että sosiaali- ja terveysalan 

opettajilla on kestävää, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja työelämän kehittämisen 

kannalta merkittävää kehittämis- ja ennakointiosaamista (Mikkonen ym., 2019a). 

Eskolan ym. (2022) tuoreen tutkimuksen mukaan innovaatio- ja 

ennakointiosaaminen koettiin moniulotteiseksi: se sisältää tutkimustiedon 

hyödyntämistä ja levittämistä, muutokseen sopeutumisen osaamista, projekti- ja 

hankeosaamista sekä yhteiskunnallista vaikuttamista ja työelämän kehittämistä. 

 Osaamisen jatkuva kehittäminen tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysalan 

opettajilla on oltava jatkuvaa, tavoitteellista ja tulevaisuuteen suuntautunutta 

osaamisen kehittämistä. (Mikkonen ym., 2019a.) Sosiaali- ja terveysalan opettajat, 

jotka ymmärtävät jatkuvan osaamisen kehittämisen hyödyt, tunnistavat Koskimäen 

ym. (2021b) tutkimuksen mukaan kehittämistarpeensa ja hakevat siihen 

esihenkilöiltään tukea jo ennalta. 

2.3 Sosiaali- ja terveysalan opettajan jatkuva osaamisen 

kehittäminen 

Jatkuva osaamisen kehittyminen ja sen huomioiminen on tärkeä osa sosiaali- ja 

terveysalan opettajien näyttöön perustuvassa osaamisen mallissa (Mikkonen ym., 

2019a). Koskimäen ym. (2021b) tutkimuksen mukaan opettajien käsitys jatkuvan 

ammatillisen osaamisen kehittämisen hyödyistä oli suoraan yhteydessä johtajilta 

saatuun tukeen sekä kliinisen osaamisen ja pedagogisen osaamisen 

kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Nämä tarpeet liittyivät siihen, että opettajien 

oli kehitettävä oppimistapojaan ja johtamistaan, jotta pystyisivät käsittelemään 

haastavia tilanteita päivittäisessä työssään (Koskimäki ym. 2021b).   
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Osaamista voidaan kehittää joko organisaation sisällä tai sen ulkopuolella 

tapahtuvana täydennyskoulutuksena, (Koskimäki ym., 2021a) ja siihen tulisi saada 

tukea eri tavoin (Alves ym., 2020; Nokelainen ym., 2019). Täydennyskoulutuksen 

tulisi paitsi vastata opettajien omia tarpeita (Koskimäki ym., 2021a; Nokelainen 

ym., 2019) myös olla pedagogisesti laadukasta; osallistujilla tulisi myös olla 

mahdollisuus saada koulutusta sekä lähi- että verkkokoulutuksena (Nokelainen ym., 

2019). Opettajat voivat kehittää omaa ammatillista osaamistaan 

täydennyskoulutukseen osallistumisen lisäksi monipuolisen yhteistyön kautta, 

työskentelemällä hankkeissa (Koskimäki ym., 2021a), osallistumalla työpajoihin 

(Ndayisenga ym., 2020) ja konferensseihin (Dickerson ym., 2014), toteuttamalla 

kansainvälistä yhteistyötä sekä itseopiskelulla (Koskimäki ym., 2021a). Sosiaali- 

ja terveysalan opettajat voivat myös kehittää osaamistaan siirtymällä 

työskentelemään yliopistoon, missä he voivat päästä kehittämään esimerkiksi 

täydennyskoulutusta (Mikkonen ym., 2019a). 

Mikkosen ym. (2019a) raportin mukaan ideaalitilanteessa opettajilla olisi 

mahdollisuus verkostoitumiseen ja verkostojen hyödyntämiseen. Koskimäen ym. 

(2021) mukaan opettajat voivat kehittää omaa osaamistaan verkostoitumisen, 

tiimiopetuksen, kollegoilta saadun avun sekä työelämäyhteistyön kautta. 

Opettajilla oli Dickersonin ym. (2014) mukaan hyvät mahdollisuudet verkostoitua 

kliinisessä työssä toimivien kanssa. Verkostoitumisen seurauksena yhteistyön 

aloittaminen opettajien ja kliinisessä työssä toimivien välillä on mahdollista, ja 

tämän yhteistyön koettiin parantavan myös opiskelijoiden oppimista (Ndayisenga 

ym., 2020). Opettajat ylläpitävät osaamistaan pitämällä yhteyttä käytännön kentän 

toimijoihin (Nokelainen ym., 2019) sekä toimimalla itse ajoittain kliinisessä työssä 

(Koskimäki ym., 2021a). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajilla on osaamisalueita, jotka kaipaavat 

kehittämistä. Näitä ovat muun muassa digipedagoginen osaaminen, jota voidaan 

parantaa lisäkoulutuksella (Mikkonen ym., 2019a), ja kollegiaalinen vuorovaikutus, 

jonka parantamiseen opettajat toivoivat koulutuksia ja vertaisryhmiä (Nokelainen 

ym., 2019). Myös opinnoissaan erityistä tukea tarvitsevien nykypäivän nuorten 

kanssa toimimiseen vaadittava osaaminen on kehittämistä kaipaava osa-alue 

(Koskimäki ym., 2021a). Lisäksi mentoroinnin tarve ja sen hyödyt nousivat esiin 

Nokelaisen ym. (2019) tutkimuksessa. Osaamista voidaan kehittää mentoroinnilla, 

joka mahdollistaa tiedon levittämisen mentorilta mentoroitavalle (McAllister ym., 

2014; Medeiros Costa Santos & Schubert Backes, 2019). Mentorointia voidaan 

käyttää myös verkostojen kehittämiseen (Doyle ym., 2019). Erityisesti uusien 

opettajien kohdalla mentoroinnilla voidaan lisätä opetukseen liittyvää osaamista 
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(White ym., 2010; Wilson ym. 2010). Mentorointia voidaan myös arvioida erilaisin 

mittarein (Chen ym., 2016). Pattersson (2012) toteaa, että mentorointia ja 

täydennyskoulutusta tarvitaan erityisesti kansainvälisten kumppanuuksien 

yhteydessä.  

Osaamisen kehittämiseen liittyy myös esteitä. Koskimäen ym. (2021) mukaan 

suunnittelun puute tarkoittaa sitä, että tieto koulutuksista tulee liian myöhään, sitä 

ei levitetä eteenpäin tai koulutusten sisältö ei ole merkityksellistä oman työn 

kannalta. Myös Nokelainen ym. (2019) ja Mikkonen ym. (2019a) nostivat esiin 

tiedottamiseen liittyvät haasteet. Täydennyskoulutuksen tulee edistää sosiaali- ja 

terveysalan opettajien opettajana kehittymistä yksilöllisesti (Nokelainen ym., 

2019). Ndayisengan ym. (2020) tutkimuksessa kuvattiin, miten opettajat kokivat 

täydennyskoulutuksen edistävän osaamistaan. Opettajat eivät kuitenkaan aina 

täydennyskoulutuksiin osallistu (Salminen ym., 2013). Olisikin tärkeää, että 

sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamista kehitettäisiin Mikkosen ym. (2019a) 

mallin mukaisesti niin, että huomioiduiksi tulevat itse opettajat, heidän esihenkilönsä, 

organisaatioiden strateginen johto, opettajankoulutus ja poliittinen päätöksenteko. 
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3 Sosiaali- ja terveysalan opettajien 
kollegiaalisuus ja kollegiaalisuusosaaminen 

3.1 Opettajien kollegiaalisuus 

Kollegiaalisuus termi määritellään Oxford English Dictionaryn mukaan 

tarkoittavan kollegoiden välistä suhdetta (Oxford English Dictionary, 2023). 

Shah’n (2011) mukaan kollegiaalisuudella viitataan kollegoiden välisiin 

yhteistyösuhteisiin, mutta toisaalta hän korostaa, että käsitteellisesti tarkka 

merkitys on kirjallisuudessa epäselvä. Tämä epäselvyys näkyy myös Lasseterin 

(2013) mukaan siinä, että saman koulun opettajakunnan yhteistoiminnallisuudeksi 

ja yhteiseksi tavoitteeksi määritelty kollegiaalisuus tarkoittaa opettajien yhteistyötä 

yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi toisissa tutkimuksissa 

kollegiaalisuudella viitataan opettajien väliseen myönteiseen työsuhteeseen, jossa 

korostuu tunne yhteistyöstä kollegoiden kanssa. (Lasseter, 2013.) Vaikka 

yhteneväistä määritelmää kollegiaalisuudelle ei olekaan, eri määritelmiä yhdistää 

olennaisesti ajatus kollegiaalisuudesta yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi 

tehtävänä yhteistyönä (Shen ym., 2012). Käsite kollega sen sijaan tarkoittaa 

henkilöä, joka on yhteydessä toiseen (tai toisiin) työssä (Oxford English Dictionary, 

2023). 

Yhteistyön lisäksi kollegiaalisuuteen kuuluu luovuus, ystävällisyys, toisten 

auttaminen, vuorovaikutus (Davis ym., 2022), neuvojen kysyminen (Lasseter, 

2013), avoimuus (Välimaa, 2017), luottamus (Davis ym., 2022; Shah, 2011; Shah, 

2012), kollegoiden välinen tuki (Davis ym., 2022; Lasseter, 2013; Shah, 2011; Shah, 

2012), yhteistoiminnalliset työskentelytavat (Lasseter, 2013; Shah, 2012), 

keskinäinen kunnioitus, positiivisuus sekä välittäminen (Shah, 2012). Lisäksi 

tietojen (Palaniandy, 2017), opetusmateriaalien sekä resurssien jakaminen (Shah, 

2011), kohteliaisuus ja oman ammatillisen tietämyksen lisääminen ovat osa 

kollegiaalisuutta (Palaniandy, 2017).  Kollegiaalisuus luo ihanteellisen perustan 

yhteistyölle, jossa opettajat voivat saada jatkuvasti tukea ammatilliseen 

kehittymiseen (Ning ym., 2015; Shah, 2012). Kollegiaalisuus on keskeinen arvo ja 

opettajia yhdistävä tekijä (Haviland ym., 2017), mikä ilmenee 

käyttäytymismuotoina, kulttuurisina ja rakenteellisina muotoina ja kollektiivisen 

hyödyn tavoitteluna yksilöllisen hyödyn sijaan (Alleman ym., 2017). 

Henkilökunta tekee paljon yhteistyötä oppilaitoksissa, joissa vallitsee 

kollegiaalisuus (Lasseter, 2013). Myös organisaatioilla on tärkeä osa 
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kollegiaalisuudessa ja sen edistämisessä, sillä kollegiaalisuus välittyy 

organisaatioiden rakenteellisten ja kulttuuristen työolojen mukaan (Vangrieken ym., 

2015). Palaniandyn (2017) mukaan organisaatioiden tulisikin edistää kollegiaalisia 

käytäntöjä opetuksessa ja tarjota tukea, jotta kollegiaalisia käytäntöjä voitaisiin 

parantaa. Tällä tavoin organisaatiot voivat saavuttaa muutosta, sillä avain tähän 

muutokseen kollegiaalisuuden lisäksi on avoimuuden ja luottamuksen 

periaatteisiin perustuva kulttuuri: organisaatioita ei voi parantaa ilman, että ihmiset 

tekevät yhteistyötä (Shah, 2011). Shah’n (2011) mukaan myös kirjallisuus on 

osoittanut, että lupaavin strategia organisaatioiden – tässä tapauksessa oppilaitosten 

– kestävään ja merkittävään parantamiseen on oppilaitoksen henkilöstön kyky 

toimia ammatillisina kollegiaalisina yhteisöinä. Oppilaitokset, jotka eivät tue 

kollegiaalisuutta, tuhlaavat inhimillisiä voimavaroja ja luovat ympäristön, jossa 

opettajan uraan pettyminen on todennäköisempää. Kollegiaaliset yhteisöt 

oppilaitoksissa luovat ympäristön, joka tukee opettajien innovatiivisuutta ja 

innostusta. (Shah, 2011.) Charner-Laird ym. (2016) mukaan opettajat toivoivat 

löytävänsä työpaikan oppilaitoksesta, jossa on kollegiaalinen ja yhteistyöhön 

perustuva työympäristö. Kollegiaalisia työsuhteita edistävien työympäristöjen 

tärkeys nousi esiin myös Evansin (2013) tutkimuksessa, jossa sen todettiin 

vaikuttavan opettajien työssä pysymiseen. 

Oppilaitokset voivat myös edistää kollegiaalisuutta ja kehittää strategioita 

kollegiaalisuuden edistämiseksi mentoroinnilla, kyselyjen tekemisellä, 

kollegiaalisuuden parantamista käsittelevillä työpajoilla (Davis ym., 2022) sekä 

vertaisvalmennuksella (Koch, 2014). Tämä kollegiaalisen ilmapiirin edistäminen 

vaikuttaa suoraan siihen, kärsivätkö oppilaitokset opettajapulasta (Davis ym., 

2022).  Kollegiaalisuuden edistämiseen tarvitaan johtamista, sillä 

kollegiaalisuuden puute johtuu selkeiden toimintatapojen ja niiden käyttöönoton 

puutteesta (Thupayagale-Tshweneagae ym., 2020). Tutkimustulosten mukaan 

esimerkiksi vertaisvalmennustiimejä tukeva johto tarjoaa ammatillisia 

kehittämismahdollisuuksia, jotka edistävät kollegiaalisuutta ja yhteistyötä, 

parantavat opetusta ja edistävät sekä oppilaiden että opettajien oppimista. (Koch, 

2014.) 

Tässä tutkimuksessa kollegiaalisuudella tarkoitetaan yksilötasolla ilmenevää 

kollegiaalisuusosaamista ja sitä tukevia organisaation sisäisiä rakenteita. 

Yksilötasolla kollegiaalisuus ilmenee yhteistyönä (Lasseter, 2013), avoimuutena 

(Välimää, 2017), ystävällisyytenä, vuorovaikutuksena (Davis ym., 2022), 

luottamuksena (Davis ym., 2022; Shah, 2011; Shah, 2012), tukena (Davis ym., 

2022; Lasseter, 2013; Shah, 2011; Shah, 2012),  kohteliaisuutena (Palaniandy, 
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2017), kunnioituksena, positiivisuutena, välittämisenä (Shah, 2012), neuvojen 

kysymisenä (Lasseter, 2013), opetusmateriaalien, resurssien ja tietojen jakamisena 

(Palaniandy, 2017; Shah, 2011) sekä oman ammatillisen tietämyksen lisäämisenä 

(Palaniandy, 2017). Organisaatiotasolla kollegiaalisuutta edistetään johtajuudella 

(Thupayagale-Tshweneagae ym., 2020), tuen tarjoamisella (Palaniandy, 2017), 

kehittämisstrategioilla (Davis ym., 2022; Koch, 2014) sekä yhteistyöhön 

perustuvalla työympäristöllä (Charner-Laird ym., 2016). Kollegalla tarkoitetaan 

henkilöä tai henkilöitä, joiden kanssa toimitaan yhteistyössä. 

3.2 Sosiaali- ja terveysalan opettajan kollegiaalisuusosaaminen 

Kollegiaalisuusosaaminen tarkoittaa sosiaali- ja terveysalan opettajien tapauksessa 

sitä, että opettajien tulee osata toteuttaa yhteistyöosaamista (WHO, 2016), sillä he 

tekevät erilaista yhteistyötä hyvin laaja-alaisesti (Carollo & Mason, 2017; Gary ym., 

2018; Kehus ym., 2019; Pathrose ym., 2022; Sinclair & Levett-Jones, 2011) niin 

kansallisesti kuin kansainvälisesti (Enskär, 2011; Han ym., 2020; Patterson, 2012).  

Kollegiaalisesti toimivan sosiaali- ja terveysalan opettajan tulee osata hallinto- 

ja työhyvinvointiosaamista, johon kuuluu kollegoiden valmentaminen ja 

mentorointi (Mikkonen ym., 2019a) Opettajien oppimiseen vaikuttaa myös tuki 

(Medeiros Costa Santos & Schubert Backes, 2019), joka on tärkeä osa mentorointia 

ja mentoroinnin onnistumista (Doyle ym., 2019; Ephraim, 2021). Tämä tuki on osa 

kollegiaalisuutta ja siten myös kollegiaalisuusosaamista (Lasseter, 2013; Shah, 

2012), ja se vaikuttaa opettajien opetuksen tehokkuuteen (Robinia & Anderson, 

2010). Tuen tärkeys on erityisesti korostunut viime vuosina covid-19-pandemian 

aikana (Nowell ym., 2021).  

Kollegiaalisuusosaaminen on yhdeksi opettajan ydinosaamisalueeksi 

määriteltävän sosiaali- ja terveysalan eettisen osaamisen hallitsemista (Mikkonen 

ym., 2019a; WHO, 2016). Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat kunnioittavat 

kollegojaan, luottavat heihin ja välittävät heistä (Shah, 2012) sekä toimivat 

työssään kohteliaasti kollegoita kohtaan (Palaniandy, 2017). Nämä elementit 

kuuluvat opettajien ammattietiikkaan (OAJ, 2022) ja ovat tärkeä osa opettajan työtä 

(Wang ym., 2021), vaikka aiemmin opettajien ammattietiikassa on havaittu 

puutteita (Lane ym., 2021; Thupayagale-Tshweneagae ym., 2020). 

Kollegiaalisuusosaaminen on myös jatkuvaa osaamisen kehittämistä 

(Mikkonen ym., 2019a), sillä kollegiaalisuuteen kuuluu oman ammatillisen 

tietämyksen lisääminen. Tällä tavoin opettajat kehittävät tietämystään opetuksesta, 
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oppimisesta ja pedagogiikasta. Myöhemmin he voivat jakaa saamaansa tietämystä 

eteenpäin myös omille kollegoilleen (Palaniandy, 2017). 

Opettajien kollegiaalisuutta voidaan arvioida tähän tarkoitukseen kehitetyillä 

mittareilla (Shah, 2011) ja kyselyillä (Lund ym., 2010), joskaan nämä eivät ole 

keskittyneet juuri sosiaali- ja terveysalan opettajiin. Shah’n (2011) mittari koostui 

keskinäisen tuen ja luottamuksen, opetuksen tarkkailun, yhteisen suunnittelun ja 

arvioinnin, toisten opettamisen, opetussuunnitelman kehittämisen sekä resurssien 

jakamisen osa-alueista. Vaikka tämä mittari sisältää kollegiaalisuuteen olennaisesti 

kuuluvia elementtejä, mittarissa selvitetään asioiden toteutumista yleisesti sen 

sijaan, että siinä selvitettäisiin vastaajan omaa osaamista kyseisessä väittämässä. 

Lundin ym. (2010) kyselyyn sisältyi osiot kollegiaalisesta käyttäytymisestä, 

sisältäen muun muassa mentoroinnin, tuen ja kunnioituksen. Osio ammatillisesta 

eettisyydestä sisälsi kysymyksiä tutkimuksen tekemisen rehellisyydestä sekä 

organisaation varojen käytöstä. Yksi osio käsitteli käyttäytymistä, sisältäen 

kysymyksiä palautteen antamisesta, osallistumisesta työhön liittyviin 

velvollisuuksiin, tiedon jakamiseen sekä positiivisten viestintätaitojen ylläpitoon. 

 Terveysalan opettajien kollegiaalisuutta on mitattu erilaisin mittarein (Davis 

ym., 2022). Davisin ym. (2022) tutkimuksessa selvitettiin kolmella eri mittarilla 

työpaikan kollegiaalisuutta ja sen yhteyttä työssä pysymiseen ja tyytyväisyyteen. 

Nämä käytetyt mittarit olivat Survey of Collegial Communication (SCC), Job 

Satisfaction Survey (JSS), sekä Michigan Organizational Assessment 

Questionnaire (MOAQ).  Kollegiaalista kommunikaatiota (SCC) mittaavassa 

mittarissa on kuvattu vain esitettyjen väittämien toteutumista, eikä se ole arvioinut 

sitä, millaista osaamista opettajilla itsearvioituna on. Varsinaista sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamista mittaavaa mittaria ei ole 

aikaisemmin kehitetty.  

Tässä tutkimuksessa kollegiaalisuusosaaminen määritellään sosiaali- ja 

terveysalan opettajan kyvyksi toteuttaa työssään monipuolisesti yhteistyöosaamista 

(Carollo & Mason, 2017; Gary ym., 2018; Kehus ym., 2019; Pathrose ym., 2022; 

Sinclair & Levett-Jones, 2011) sekä kansallisesti että kansainvälisesti (Enskär, 

2011; Han ym., 2020; Patterson, 2012) omien kollegoidensa sekä muiden 

toimijoiden kanssa. Lisäksi kollegiaalisuusosaaminen on taitoa mentoroida, 

valmentaa (Mikkonen ym., 2019a) ja tukea kollegoita (Lasseter, 2013; Shah, 2012) 

sekä toisten kunnioitusta, luottamusta, välittämistä (Shah, 2012), kohteliaisuutta 

(Palaniandy, 2017), auttamista, avointa vuorovaikutusta, neuvojen kysymistä 

(Lasseter, 2013) kuten myös tietojen, (Palaniandy, 2017), opetusmateriaalien ja 
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resurssien jakamista kollegoiden kanssa (Shah, 2011) sekä oman osaamisen 

jatkuvaa kehittämistä (Palaniandy, 2017). 

3.3 Kollegiaalisuuden vaikutukset opettajan työhön 

Kollegiaalisuus vaikuttaa hyvin monella tavalla opettajan työhön. Shah’n (2012) 

mukaan kollegiaalisuus on keskeinen tekijä opettajien ammatillisessa 

kehittymisessä.  Kehitystä voi tapahtua yhteistyön kautta niin, että opettajat voivat 

toteuttaa esimerkiksi tiimiopettajuutta (Hellier & Davidson, 2018). Yhteistyön 

seurauksena opettajat voivat kehittää ja tehostaa opetustaan (Vangrieken ym., 2015) 

etenkin, jos yhteistyö sisältää vuorovaikutusta ja keskinäistä tukea (Shah, 2012). 

Shah’n (2012) mukaan kollegiaalisuus voi myös muuttaa opetusta, ja siksi 

opettajien olisi tunnistettava yhdessä työskentelyn arvo. Kollegiaalisuus on 

avainasemassa opettajien ammattitaidon kehityksessä (Hontvedt ym., 2021), sillä 

kollegiaalisissa ympäristöissä työskentelevät opettajat ovat avoimempia uusille 

ideoille ja opetusmenetelmille (Shah, 2012). Ningin ym. (2015) tutkimuksen 

tulosten mukaan kollegiaaliset suhteet edistivät opettajien yhteistyötä. 

Yhteistyö voi konkretisoitua sosiaali- ja terveysalan opettajien työssä myös 

mentorointina. Mentorointi auttaa uusia opettajia näiden siirtyessä kliinisestä työstä 

opetustyöhön (Clark ym., 2010) ja on siksi erittäin tärkeä osa siirtymävaihetta 

(Ephraim, 2021). Mentorointi lisää yhteistyötä sekä yhteenkuuluvuutta (Doyle ym., 

2019). Vaikka mentoroinnin koettiin edistävän kollegiaalisia suhteita henkilöstön 

kesken (White, 2010; Wilson, 2010), on siinä kuitenkin raportoitu myös puutteita 

(Cangelosi, 2014; White, 2010), mikä vaikeuttaa uusien opettajien siirtymävaihetta 

(Cangelosi, 2014). 

Kollegiaalisuudella on myös vaikutusta opettajien työssä pysymiseen.  Evansin 

(2013) tutkimuksessa ilmeni, että suurin osa opettajista piti kollegiaalisia 

työsuhteita tärkeinä opettajien työssä pysymisen kannalta. Paulin (2015) 

tutkimuksessa kuvailtiin arvostuksen olevan tärkeää työssä pysymiselle. Myös 

Davis ym. (2022) havaitsivat, että kollegiaalisuus vaikutti positiivisesti siihen, että 

opettajat pysyivät työssään. Opettajat pysyvät työssään paremmin niissä 

oppilaitoksissa, joissa on vahva kollegiaalisuuden ilmapiiri (Shah, 2012).  Shah’n 

(2012) mukaan kollegiaalisuus henkilöstön kesken lisää opettajien tyytyväisyyttä 

ja sopeutumiskykyä sekä vähentää stressiä ja työuupumusta. Omassa 

tutkimuksessaan Lasseter (2013) toi esiin kollegiaalisuuden positiivisen 

vaikutuksen opettajien työtyytyväisyyteen. Lisäksi kollegiaalisuus luo 

yhteenkuuluvuuden tunnetta opettajien kesken ja sitouttaa opettajat 
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organisaatioonsa. Kollegiaalisuus myös helpottaa uusien, aloittelevien opettajien 

uran alkua avuntarjoamisen muodossa. Kollegiaalisuus auttaa opettajia 

selviytymään epävarmuudesta, reagoimaan tehokkaasti muutoksiin ja luomaan 

ilmapiirin, jossa arvostetaan riskinottoa ja jatkuvaa toiminnan parantamista. 

Opettajien välisen yhteistyön ja siten kollegiaalisuuden etuina ovat muun muassa 

tehokkuuden lisääntyminen ja paraneminen, ylikuormituksen vähentyminen, 

mahdollisuudet oppimiseen. Lisäksi muita kollegiaalisuuden positiivisia 

vaikutuksia ovat myönteisemmät asenteet opetusta kohtaan, avoin kommunikaatio 

kollegoiden kesken, korkea työmoraali sekä luottamuksen lisääntyminen.  (Shah, 

2012.) 

 

Kuvio 1. Yhteenveto tutkimuksen pääkäsitteistä. 

Yhteenveto kirjallisuudesta 

Sosiaali- ja terveysalan opettajilta edellytetään hyvin laaja-alaista osaamista, ja 

opettajien kollegiaalisuus sekä kollegiaalisuusosaaminen muodostuvat näiden 

osaamisalueiden pohjalta. Teoreettisen taustan mukaan kollegiaalisuuteen kuuluu 

olennaisena osana yhteistyö, jota opettajat toteuttavat työssään yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Tämän yhteistyön myötä kollegiaalisuuteen linkittyy sosiaali- ja 
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terveysalan opettajien yhteistyö- ja verkosto-osaaminen, jota heidän tulee osata 

toteuttaa työssään moniammatillisesti eri toimijoiden kanssa ja erilaisiin 

verkostoihin osallistumalla. Tätä yhteistyötä toteutetaan sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti.  

Sosiaali- ja terveysalan opettajilla tulee olla myös kollegiaalisuuteen kuuluvaa 

eettistä ja oikeudenmukaista toimintaa. Oikeudenmukaisuus kollegiaalisuuden 

osana näkyy siten, että kollegiaalisesti toimiessaan opettajat kunnioittavat 

kollegojaan, luottavat heihin ja välittävät heistä. Nämä asiat kuuluvat opettajan 

ammattietiikkaan, ja jokaisen opettajan tulisi olla niistä tietoinen ja toteuttaa niitä 

työssään, sillä eettisellä toiminnalla voidaan vaikuttaa muun muassa työssä 

pysymiseen. 

Kollegiaalisuuteen kuuluu sosiaali- ja terveysalan opettajan johtamis- ja 

valmennusosaaminen, jolloin opettajien tulee osata mentoroida kollegoitaan ja 

tarjota heille tukea. Myös nämä asiat vaikuttavat positiivisesti opettajan työhön, 

kuten edellä todettiin.  

Kollegiaalisuuteen kuuluu myös jatkuva osaamisen kehittäminen opettajan 

oman tietämyksen lisäämisen muodossa. Kollegiaalisuusosaamisen voidaan katsoa 

olevan näiden sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamisalueiden hallintaa ja 

onnistunutta toteutusta työssä. Osaamisalueiden ja jatkuvan osaamisen 

kehittämisen lisäksi myös organisaatioon liittyvät tekijät, kuten organisaation tuki, 

johtaminen sekä työympäristö, kuuluvat kollegiaalisuuteen.  Näin ollen 

kollegiaalisuus on yksilöiden lisäksi myös organisaation vastuulla.  

Organisaatioiden tuleekin tukea ja edistää kollegiaalisuutta ja kehittää strategioita 

kollegiaalisuuden kehittämiseksi. (Kuvio 1.) 

Aikaisempi tutkimus on käsitellyt suurelta osin kollegiaalisuuteen liittyviä 

elementtejä ja niiden vaikutuksia. Kollegiaalisuutta on myös mitattu opettajien 

keskuudessa, mutta nämä mittarit ja kyselyt eivät ole joko liittyneet sosiaali- ja 

terveysalan opettajiin tai mittarit eivät ole mitanneet sosiaali- ja terveysalan 

opettajien itsearvioitua kollegiaalisuusosaamista. Näin ollen aikaisemman 

tutkimustiedon valossa on selkeä tutkimusaukko sille, että tarvitaan tutkimusta 

sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta sekä heidän 

kollegiaalisuusosaamisestaan, johon ei aikaisemman tutkimuksen perusteella ole 

vastattu tutkimuksellisesti. Liitteessä 1 on kuvattu tämä tutkimusaukko 

aikaisemman tutkimuksen perusteella taulukoimalla eri tutkimusten tarkoitukset 

sekä päätulokset. 
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4 Tutkimuksen tarkoitus, tavoite ja 
tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuutta ja kollegiaalisuusosaamista ammatillisen oppilaitoksen ja 

ammattikorkeakoulun kontekstissa. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittari ja arvioida sen 

luotettavuutta. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuudesta ja kollegiaalisuusosaamisesta. Saadun uuden tiedon pohjalta 

pyrkimyksenä on voida kehittää sosiaali- ja terveysalan opettajien 

täydennyskoulutusta luomalla osaamismääritelmät kollegiaalisuusosaamiselle. 

Lisäksi tavoitteena oli se, että luotuja osaamismääritelmiä voitaisiin hyödyntää 

terveystieteiden opettajan koulutuksessa ja sen kehittämisessä, 

täydennyskoulutuksessa sekä sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen itsearvioinnissa.  

Tutkimuksessa vastattiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Vaihe 1: 

1) Millaista on kollegiaalisuus sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemana? 

(osajulkaisu I & II) 

2) Mitkä tekijät liittyvät sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuuteen? 

(osajulkaisu II) 

Vaihe 2: 

3) Millainen on sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

mittarin luotettavuus? (osajulkaisu III) 

Vaihe 3: 

4) Millaiset ovat sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

profiilit ja niitä selittävät tekijät? (osajulkaisu IV) 
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5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Tutkimus eteni kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kokemuksia kollegiaalisuudesta (osajulkaisut I & II) sekä 

kollegiaalisuuteen liittyviä tekijöitä (osajulkaisu II). Toisessa vaiheessa 

(osajulkaisu III) testattiin sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen mittarin luotettavuutta. Kolmannessa vaiheessa kuvattiin 

sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen profiilit ja osaamisen 

tasot (osajulkaisu IV). Taulukossa 2 on kuvattu tutkimuksen eteneminen vaihe 

vaiheelta. 

Taulukko 2. Tutkimuksen eteneminen vaiheittain. 

Tutkimuksen 
vaihe ja 
tarkoitus 

Tutkimus-
asetelma 

Kohderyhmä Aineistonkeruu ja 
ajankohta 

Analyysi-
menetelmä 

Osajul-
kaisu 

Vaihe 1: 
Kuvailla 
sosiaali- ja 
terveysalan 
opettajien 
kokemuksia 
kollegiaalisuu-
desta sekä 
kollegiaalisuu-
teen liittyviä 
tekijöitä  

Osajulkaisu I: 
Laadullinen 
tutkimus 
 
 
 
 
 
 
Osajulkaisu II: 
Systemaattinen 
monimenetel-
mällinen 
kirjallisuuskat-
saus 

Osajulkaisu I: 
Sosiaali- ja 
terveysalan opettajat 
(n=22) 1 
ammatillisesta 
oppilaitoksesta ja 4 
ammattikorkeakou-
lusta 
 
Osajulkaisu II: 
Sosiaali- ja 
terveysalan opettajat 
(n=376), 
tiedekunnan jäsenet 
(n=66) sekä 
akateemikot (n=39) 

Osajulkaisu I: 
Teemahaastattelut 
pari- ja 
ryhmähaastatteluina
Kevät 2018. 
 
 
 
 
Osajulkaisu II: 
CINAHL, Scopus, 
Medic, ProQuest, 
PubMed -tietokannat 
sekä manuaalinen 
haku. Ei asetettua 
aikaväliä. Syksy 
2020. 

Osajulkaisu I: 
Aineistolähtöinen 
sisällönanalyysi 
 
 
 
 
 
 
Osajulkaisu II: 
Mixed methods       
-menetelmä, 
sisällönanalyysi ja 
narratiivinen 
synteesi 

I & II 

Vaihe 2: Mittarin 
kehittäminen ja 
testaaminen  

Poikkileikkaustu
tkimus 

Ammattikorkeakou-
luissa ja 
ammatillisissa 
oppilaitoksissa 
toimivat sosiaali- ja 
terveysalan opettajat 
(n=243) 

Sähköinen kysely. 
Talvi 2020–2021. 

Eksploratiivinen 
faktorianalyysi, 
Cronbachin alfa 

III 

Vaihe 3: 
Kuvailla ja 
selittää sosiaali- 
ja terveysalan 
opettajien 
kollegiaalisuuso
saamista 
osaamisprofiileit
tain 

Poikkileikkaustu
tkimus 

Ammattikorkeakou-
luissa ja 
ammatillisissa 
oppilaitoksissa 
toimivat sosiaali- ja 
terveysalan opettajat 
(n=243) 

Sähköinen kysely. 
Talvi 2020–2021. 

K-keskiarvo 
ryhmittelyanalyysi, 
Khiin neliö -testi, 
Fisherin testi, 
varianssianalyysi 
(ANOVA), 
Kruskall-Wallis  
-testi, Mann-
Whitneyn-testi 

IV 
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5.1 Vaihe 1: Kuvaileva tutkimus (osajulkaisu I & II) 

Laadullinen tutkimus 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (osajulkaisu I) kuvattiin sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kokemuksia keskinäisestä kollegiaalisuudesta. Aineisto 

kerättiin helmi- ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2018 Pohjois-Suomessa 

sosiaali- ja terveysalan opettajilta (n=22), jotka työskentelivät yhdessä 

ammatillisessa oppilaitoksessa ja neljässä ammattikorkeakoulussa. 

Sisäänottokriteerinä tässä tutkimuksessa oli, että osallistujien tuli toimia opettajina 

sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa sekä työskennellä ammattikorkeakoulussa tai 

ammatillisessa oppilaitoksessa. Menetelmänä käytettiin teemahaastattelua. 

Haastatteluiden teemat olivat; opettajan osaaminen, opettajien täydennyskoulutus 

sekä digitaalinen teknologia, resurssit ja osaaminen. Kollegiaalisuutta käsittelevät 

kysymykset sisältyivät opettajan osaaminen -teeman alle. Haastattelut toteutettiin 

kahdeksana eri kertana pari- ja ryhmähaastatteluina, joihin haasteltavat valittiin 

harkinnanvaraisesti. Haastatteluihin osallistuneiden määrä vaihteli kahdesta 

henkilöstä neljään henkilöön. Haastatteluiden teemat olivat opettajan osaaminen ja 

opettajan täydennyskoulutus sekä digitaalinen teknologia, resurssit ja osaaminen. 

Nämä teemat kehitettiin kahdessa asiantuntijaryhmässä, jotka koostuivat 

terveystieteiden alan professoreista, lehtoreista, tutkijoista ja johtajista. 

Kollegiaalisuutta käsittelevät kysymykset sisältyivät opettajan osaaminen -teeman 

alle. Ennen haastatteluita osallistujilla oli mahdollisuus tutustua haastattelun 

teemoihin, ja haastattelun aikana he saivat haastattelurungon itselleen. Haastattelut 

tallennettiin ääninauhurilla. Koska tutkimus oli osa ulkopuolista litterointipalvelua 

hyödyntävää TerOpe-hanketta, ulkopuolinen henkilö litteroi saadun aineiston kahta 

haastattelua lukuun ottamatta.  

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemusta kollegiaalisuudesta 

mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti kuvaavan tiedon saamiseksi aineisto 

analysoitiin sisällönanalyysilla (Kyngäs ym., 2011). Aluksi aineisto luettiin läpi 

useasti yleiskuvan muodostamiseksi. Tämän jälkeen poimittiin tutkimustehtävään 

vastanneita alkuperäisilmaisuja. Seuraavaksi alkuperäisilmaisut pelkistettiin, 

minkä jälkeen ne koodattiin (n=115). Koodaamisen tarkoituksena oli antaa 

tutkijalle mahdollisuus palata analyysin aikana tarkistamaan, että haastateltavien 

vastaukset oli ymmärretty oikein. Pelkistetyt ilmaisut, jotka olivat sisällöltään 

samaa tarkoittavia, muodostivat alaluokat (n=21). Analyysiä jatkettiin 
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muodostamalla alaluokista yläluokat (n=5). Lopuksi yläluokista muodostettiin 

kaksi yhdistävää luokkaa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Systemaattinen monimenetelmällinen kirjallisuuskatsaus 

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluva systemaattinen 

monimenetelmällinen kirjallisuuskatsaus (osajulkaisu II) toteutettiin Joanna Briggs 

instituutin ohjeiden mukaisesti (Aromataris & Munn, 2020). Katsauksen 

tarkoituksena oli kartoittaa tämänhetkistä parasta näyttöä sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kokemuksista kollegiaalisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 

oppilaitoksissa. Katsaus sisälsi laadullisia ja määrällisiä alkuperäistutkimuksia, ja 

sen protokolla rekisteröitiin PROSPERO-tietokantaan (CRD42021226082). 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kirjallisuushaku tehtiin viidestä 

sähköisestä tietokannasta (CINAHL, PubMed, Medic, Scopus ja ProQuest) 

syksyllä 2020. Sähköisen tietokantahaun lisäksi kirjallisuutta haettiin myös 

manuaalisesti. Hakusanat määriteltiin ennen haun toteuttamista PICo:n (Lizarondo 

ym., 2020) ja PEO:n (Moola ym., 2020) sisään- ja poissulkukriteerien mukaisesti. 

Valittujen laadullisten tutkimusten osallistujien (P=Participants) tuli olla sosiaali- 

ja terveysalan opettajia, kiinnostuksen kohteena (I= Phenomenon of Interest) oli 

sosiaali- ja terveysalan opettajien kokema kollegiaalisuus ja kontekstina 

(Co=Context) oli ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. Määrällisten 

tutkimusten osallistujat (P=Participants) olivat samat kuin laadullisissa 

tutkimuksissa. Kiinnostuksen kohteet (E=Exposure of Interest) olivat 

kollegiaalisuuteen liittyviä taustatekijöitä, ja tulokset (O=Outcomes) puolestaan 

olivat keskinäistä kollegiaalisuutta koskevia tuloksia.  

Laadullisten tutkimusten kohdalla poissulkukriteerit olivat seuraavat: 

osallistujat (P=Participants) olivat muita kuin sosiaali- ja terveysalan opettajia, 

kiinnostuksen kohteena (I= Phenomenon of Interest) ei käsitelty sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kokemuksia kollegiaalisuudesta ja kontekstina (Co=Context) 

toimi jokin muu kuin ammattikorkeakoulu tai ammatillinen oppilaitos. Vastaavasti 

määrällisten tutkimusten kohdalla poissulkukriteerinä olivat osallistujissa 

(P=Participants) muut kuin sosiaali- ja terveysalan opettajat, kiinnostuksen 

kohteena (E=Exposure of Interest) muut kuin kollegiaalisuuteen liittyvät 

taustatekijät sekä tuloksiin (O=Outcomes) liittyen muu kuin sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kollegiaalisuus. (osajulkaisu II). Kirjallisuushaulle ei asetettu aikarajaa, 

mutta mukaan otettavien alkuperäistutkimusten piti olla vertaisarvioituja ja joko 

suomeksi tai englanniksi julkaistuja. Hakutermit yhdistettiin Boolen operaattoreilla 
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(AND, OR, NOT). Tämän systemaattisen monimenetelmällisen 

kirjallisuuskatsauksen tiedonhaun hakusanat on kuvattu osajulkaisun II 

täydentävässä tiedostossa 2. 

Kirjallisuushaku tietokannoista tuotti 1001 viitettä. Yksi tutkimus löydettiin 

lisäksi manuaalisesti seulomalla valittujen artikkeleiden viitteet. 

Kaksoiskappaleiden poistamisen jälkeen kolme tutkijaa kävi viitteet läpi otsikko- 

ja tiivistelmätasolla (n=806) sekä tarkasti koko tekstit (n=40) poistaen ne artikkelit, 

jotka eivät täyttäneet sisäänottokriteereitä (n=25). Lopullinen aineisto muodostui 

15 alkuperäistutkimuksesta, joista 13 oli laadullisia (Chiang ym., 2010; Cotter & 

Clukey, 2019; Croker ym., 2016; Daniels & Khanyile, 2013; Darlow ym., 2017; 

Gillund ym., 2013; Koskinen ym., 2020; Matthew-Maich ym., 2007; Mikkonen 

ym., 2019b; Miner, 2019; osajulkaisu I; Stanley & Stanley, 2019; Witchger Hansen, 

2015), yksi määrällinen (Zipp ym., 2015) ja yksi monimenetelmällinen (Direko & 

Davhana-Maselesele, 2017). Hakustrategia ja valintaprosessi on kuvattu kuviossa 

1 osajulkaisussa II. (Kuvio 1, osajulkaisu II).  

Tutkimukseen mukaan otettujen alkuperäistutkimusten laadun arvioi kolme 

tutkijaa itsenäisesti käyttäen Joanna Briggs instituutin (JBI) ohjeita ja 

tarkistuslistoja niin, että laadulliset tutkimukset arvioitiin JBI:n laadullisten 

tutkimusten tarkistuslistalla (Lockwood ym., 2020) ja määrälliset tutkimukset taas 

omalla tarkistuslistallaan (Moola ym., 2020). Katsaukseen valitun 

monimenetelmällisen alkuperäistutkimuksen laadun arvioinnissa hyödynnettiin 

molempia edellä mainittuja tarkistuslistoja. Mikäli tutkijat olivat eri mieltä, asiasta 

keskusteltiin sopuun pääsemiseksi. Laadunarvioinnin tulokset on esitetty alla 

olevassa taulukossa. (Taulukko 3). 

Taulukko 3.  Alkuperäistutkimusten laadunarviointi JBI:n tarkistuslistoilla. 

Alkuperäisartikkelit Laadullisten tutkimusten % Määrällisten 

tutkimusten % 

Chiang ym., 2010 100  

Cotter & Clukey, 2019 60  

Croker ym., 2016 60  

Daniels & Khanyile, 2013 60  

Darlow ym., 2017 50  

Direko & Davhana-Maselesele, 2017 90 90 

Gillund ym., 2013 50  

Koskenranta ym., 2020 (osajulkaisu I) 90  

Koskinen ym., 2020 90  

Matthew-Maich ym., 2007 60  
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Alkuperäisartikkelit Laadullisten tutkimusten % Määrällisten 

tutkimusten % 

Mikkonen ym., 2019b 90  

Miner, 2019 80  

Stanley & Stanley, 2019 80  

Witchger Hansen, 2015 70  

Zipp ym., 2015  25 

Valituille laadullisille tutkimuksille tehtiin sisällönanalyysi, jossa tiivistettiin 

sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuutta koskevat tulokset (Mikkonen & 

Kääriäinen, 2020). Analyysin alussa aineistosta poimittiin tutkimuskysymyksen 

perusteella alkuperäisilmaisut (sana, lauseet tai kokonaisuus). Näistä 

alkuperäisilmaisuista muodostettiin pelkistetyt ilmaisut (n=356), jotka liittyivät 

tutkimuskysymykseen. Seuraavassa vaiheessa määriteltiin 59 alakategoriaa, kuusi 

kategoriaa sekä kaksi pääkategoriaa (taulukko 2, osajulkaisu II). Kahdessa 

valitussa tutkimuksessa esitettiin määrällisiä tietoja, jotka vastasivat 

tutkimuskysymykseen. Nämä tiedot syntetisoitiin narratiivisesti ja ovat kuvattu 

osajulkaisun II tulososiossa. (osajulkaisu II.)  

5.2 Vaihe 2: Mittarin kehittäminen ja luotettavuuden testaaminen 

(osajulkaisu III) 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitettiin sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen mittari (CollegialityComp) ja testattiin sitä. Mittari 

mittaa sosiaali- ja terveysalan opettajien itsearvioitua kollegiaalisuusosaamista. 

Mittaria kehittäessä on tärkeää luoda teoreettinen viitekehys ennen mittarin 

kehittämistä (Mikkonen ym., 2022b). Ensimmäisessä vaiheessa luotiin mittarin 

teoreettinen tausta. Tämän teoreettisen taustan (osajulkaisu I; osajulkaisu II) 

pohjalta kollegiaalisuutta käsittelevä tieto operationalisoitiin sisällönanalyysin 

alaluokkia hyödyntäen kollegiaalisuusosaamista käsitteleviksi väittämiksi (Lehane 

& Savage, 2013; Mikkonen ym., 2022b), jotta niitä voidaan mitata. 

Operationalisointia ohjasi osaamisen määritelmä, jonka mukaan se koostuu 

asenteista, tiedoista, taidoista, toiminnoista sekä arvoista. Tämän pohjalta pystyttiin 

luomaan kollegiaalisuutta koskeva tieto kollegiaalisuusosaamista käsitteleviksi 

väittämiksi, huomioiden osaamisen määritelmän kokonaisvaltaisuus. (Cowan ym., 

2007.) Mittarin kehittämisen prosessiin kuuluu myös asiantuntijoiden 

hyödyntäminen sisällönvaliditeetin arvioinnissa (Mikkonen ym., 2022b). Toisessa 

vaiheessa asiantuntijat (n=7) arvioivat mittarin sisällönvaliditeettia Content 
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Validity Index -menetelmällä (CVI) ja kuvasivat menetelmän pohjalta väittämien 

asiaankuuluvuutta neliportaisella Likert-asteikolla; 1. Ei asiaankuuluva, 2. 

Väittämä vaatii tarkastelua, 3. Asiaankuuluva, mutta vaatii vähän tarkastelua sekä 

4. Asiaankuuluva. Asiantuntijat valittiin sillä perusteella, että heillä oli 

asiantuntemusta sosiaali- ja terveysalan opettajien osaamiseen liittyen tutkimuksen 

tai oman työnsä kautta. Asiantuntijoilla oli myös mahdollisuus kommentoida 

väittämiä omin sanoin (Mikkonen ym., 2022b). Tämän jälkeen laskettiin I-CVI-

arvot jokaiselle väittämälle. Tämä toteutettiin laskemalla yhteen yksittäiselle 

väittämälle arvon 3 tai 4 antamien asiantuntijoiden määrä, joka sitten jaettiin 

asiantuntijoiden kokonaislukumäärällä. I-CVI:n hyväksytyksi raja-arvoksi 

asetettiin 0,83. Samalla laskettiin koko mittarin S-CVI/Ave laskemalla yhteen I-

CVI-arvojen summa jakamalla tämä väittämien lukumäärällä. S-CVI/Ave:n 

hyväksytyksi raja-arvoksi asetettiin 0,90. (Polit ym., 2007.) Arvioinnin jälkeen 

kolmannessa ja neljännessä vaiheessa mittarin reliabiliteettia ja validiteettia 

testattiin tutkimusaineistolla (n=243) (osajulkaisu III).  

Tutkimuksessa sisäänottokriteerinä oli, että osallistujien tuli olla sosiaali- ja 

terveysalan opettajia ja työskennellä joko ammatillisessa oppilaitoksessa tai 

ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen ulkopuolelle suljettiin muut kuin sosiaali- ja 

terveysalan opettajat ja ne, jotka eivät työskennelleet ammatillisessa 

oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa.  Sosiaali- ja terveysalan opettajat, joilta 

aineisto kerättiin (N=1179), työskentelivät kymmenessä satunnaisesti valitussa 

ammatillisessa oppilaitoksessa ja kymmenessä yhtä lailla satunnaisesti valitussa 

ammattikorkeakoulussa. Organisaatiot olivat listattu maantieteellisesti eri 

maakuntien mukaan, minkä jälkeen organisaatiot valittiin satunnaisesti, jotta otos 

edustastasi maantieteellisesti jokaista maakuntaa. Aineiston koko arvioitiin 

Mikkosen ym., (2022a) tehoanalyysillä ja tämän mukaan kohtalaisen vaikutuskoon 

(d=0,5) saavuttamiseksi tarvitaan 200 vastaajaa ja riittävän korkea vastausprosentti 

(10–20 %). Aineisto kerättiin osana SHaREducation -verkostoa, jossa 

kollegiaalisuutta käsittelevät väittämät olivat osa suurempaa kokonaisuutta. Tämän 

vuoksi aineistoa kerättiin suhteessa isolta määrältä opettajia, mitä tämän 

CollegialityComp-mittarin kehittämiseen ja luotettavuuden testaamiseen tarvittiin. 

Aineistonkeruu tehtiin sähköisellä Webropol-kyselyllä talven 2020–2021 aikana, ja 

opettajista 20,6 prosenttia (n=243) vastasi kyselyyn. Kutsun mukana osallistujat 

saivat tietoa tutkimuksen tavoitteista, tiedonkeruusta sekä eettisistä näkökulmista, 

mukaan lukien anonyymistä tiedonkeruusta.  

Kyselylomake sisälsi 15 taustakysymystä (sukupuoli, ikä, korkein suoritettu 

koulutus, ylimmän tutkinnon valmistumisvuosi, työkokemus, pedagogiset opinnot, 
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tämänhetkinen tehtävänimike, työorganisaatio, opettajan työn koulutusala, 

työkokemus opettajan tehtävästä, opiskelijaohjauskokemus sekä milloin viimeksi 

opettajat ovat ohjanneet opiskelijoita) ja 35 CollegialityComp-mittarin väittämää, 

joita mitattiin neliportaisella Likert-asteikolla (Täysin eri mieltä – 1, Osittain eri 

mieltä – 2. Osittain samaa mieltä – 3, Täysin samaa mieltä – 4). Likert-asteikko 

määritellään olevan asteikko, jolla mitataan asenteita ja ihmisen toimintaa 

(DeVellis, 2012; Polit & Beck, 2017). Tällöin vastaajia pyydetään valitsemaan, 

missä määrin he ovat samaa tai eri mieltä esitetyistä väittämistä (Polit & Beck, 

2017). Lemetti ym., (2022) katsauksen mukaan opettajien itsearvioitua osaamista 

mittaavien kyselyiden Likert-asteikot vaihtelivat 4-portaisista aina 7-portaisiin asti. 

Neliportaista Likert-asteikkoa hyödynsivät muun muassa tutkimuksessaan 

Mikkonen ym. (2020), Zlatanovic ym. (2017) sekä Johnsen ym. (2002). Mikkosen 

ym. (2020) tutkimuksessa asteikko vaihteli välillä 1. täysin eri mieltä – 4. täysin 

samaa mieltä, kun taas Zlatanovic ym. (2017) ja Johnsen ym. (2002) asteikot 

vaihtelivat välillä 1. ei ollenkaan tärkeä – 4. erittäin tärkeä.  Viisiportaista Likert-

asteikkoa oli hyödynnetty monessa tutkimuksessa ja tarjotut vastausvaihtoehdot 

näissä tutkimuksissa vaihtelivat välillä 1. täysin samaa mieltä – 5. täysin eri mieltä 

(Burns 2020; Liu ym., 2019; Reneau 2013; Sealey ym., 2006; Ume-Nwagbo 2012) 

tai päinvastoin (Garbrah ym. 2020).  

Tässä tutkimuksessa käytettyä neliportaista Likert-asteikkoa (1. täysin eri 

mieltä – 4. täysin samaa mieltä) puoltaa se, että se on yleisesti käytössä ja ilman 

neutraalia vastausvaihtoehtoa vastaajalle tarjottujen vaihtoehtojen välit ovat 

yhtäläiset ja tasaiset molempiin suuntiin, joista vastaaja pystyy valitsemaan 

mielestään parhaimman vaihtoehdon omasta mielestään kuvaamaan esitettyä 

väittämää (DeVellis, 2012). Tämän mittarin mitatessa muun muassa vastaajan 

asenteita sekä toimintoja, joita osaaminenkin on (Cowan ym., 2007), voidaan myös 

sen katsoa olevan peruste käyttää tässä tutkimuksessa hyödynnettyä asteikkoa. 

Tällä tavoin osaaminen nähdään kokonaisvaltaisena eikä rajoitu pelkästään 

vastaajan tietoihin tai taitoihin (Cowan ym., 2007). Lisäksi asteikon käytöstä 

konsultoitiin tilastotieteilijää, jonka mukaan asteikon käyttö oli mahdollista. 

Lisäksi opettajilla oli mahdollisuus täydentää taustakysymysten vastauksia 

avoimilla vastauksilla kolmen kysymyksen kohdalla. Aineistonkeruuta seurattiin ja 

muistutusviestejä kyselyyn vastaamisesta lähetettiin osallistujille organisaatioiden 

yhteyshenkilön kautta kahdesta kolmeen kertaan. Tutkimuksen otoksen koko 

määräytyi ennalta sillä perusteella, että jokaista mittarin väittämää kohden oli 

saatava vähintään viisi osallistujaa validiteetin ja reliabiliteetin testaamisen 

mahdollistamiseksi (DeVon ym., 2007).  
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Aineiston analyysi toteutettiin käyttämällä IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmaa. 

Osallistujien taustatietojen kuvaamiseen käytettiin keskiarvoja ja prosenttiosuuksia. 

Mittarin rakennevaliditeettia arvioitiin eksploratiivisella faktorianalyysillä (EFA) - 

käyttämällä Principal Axis -faktorointimenetelmää Promax -rotaatiolla (Munro, 

2005). Sen toimivuus validoitiin ominaisarvojen >1 perusteella. (Williams ym., 

2010). Aineiston sopivuutta ja riittävyyttä testattiin Kaiser–Meyer–Olkinin (KMO) 

testillä sekä Barlettin sväärisyystestillä. Raja-arvoksi Kaiser–Meyer–Olkinin 

testille asetettiin ≥0,70 (Watkins, 2018) ja Barlettin sväärisyystestille p<0.05 

(Williams ym., 2010). Faktorimallin valinta perustui faktorilatauksiin (>0,30) 

(Yong & Pearce, 2013). Laaditun mittarin sisäinen johdonmukaisuus arvioitiin 

käyttämällä Cronbachin alfakerrointa, jonka raja-arvoksi asetettiin 0,70 (DeVon 

ym., 2007). Mittarin kehittämisen ja luotettavuuden testaamisen vaiheet ovat 

esitetty alla olevassa taulukossa 4 sekä osajulkaisun III kuviossa I. 

Taulukko 4. Mittarin kehittämisen ja testaamisen vaiheet. 

Vaihe Tarkoitus Kohderyhmä ja aineiston koko Tulokset 

1 Teoreettisen 
viitekehyksen 
luominen 
 
 
 
 
 
 
 

Laadullinen tutkimus (osajulkaisu I) – 
Sosiaali- ja terveysalan opettajat (n=22) 
 
Systemaattinen monimenetelmällinen 
kirjallisuuskatsaus (osajulkaisu II) – 
Alkuperäisjulkaisut (n=15) 
 
 

35 väittämää, jotka 
jakaantuivat seuraaviin 
teemoihin: 
 
- Opettajien oman 
asiantuntijuuden 
vastavuoroinen jakaminen 
- Kollegan asiantuntijuuden 
hyödyntäminen 
- Opettajien ammattietiikka 
- Opettajien välinen 
vuorovaikutus 
- Opettajien keskinäinen 
yhteisöllisyys 

2  Sisältö- ja 
näennäisvaliditeetin 
testaaminen sekä 
sisältövaliditeetin 
laskeminen 

Asiantuntija-arvio (n=7)  40 väittämää asiantuntija-
arvion jälkeen jakaantuen 
seuraaviin teemoihin: 
 
- Yhteistyötaidot 
- Opettajien ammattietiikka 
- Opettajien välinen 
vuorovaikutus 
- Opettajien keskinäinen 
yhteisöllisyys 
 
I-CVI: 0,57-1, S-CVI/Ave: 0,95 

3 Rakennevaliditeetin 
testaaminen 

Ammattikorkeakouluissa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat 
sosiaali- ja terveysalan opettajat (n=243) 

Viiden faktorin malli, 35 
väittämää: 
 
- Yksilökeskeinen yhteistyö 
(11 väittämää) 
- Opettajan toiminta ja 
oikeudenmukaisuus (9 
väittämää) 
- Yhteistyö kollegojen kesken 
(6 väittämää) 
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Vaihe Tarkoitus Kohderyhmä ja aineiston koko Tulokset 

- Organisaation ulkopuolinen 
yhteistyö (4 väittämää) 
- Viestintä ja luottamus (5 
väittämää) 

4 Sisäisen 
johdonmukaisuuden 
testaaminen 

Ammattikorkeakouluissa ja 
ammatillisissa oppilaitoksissa toimivat 
sosiaali- ja terveysalan opettajat (n=243) 

Cronbachin alfat: 0,83–0,86 

5.3 Vaihe 3: Poikkileikkaustutkimus (osajulkaisu IV) 

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa kuvattiin sekä sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kollegiaalisuusosaamista profiileittain että osaamisprofiileita selittäviä 

tekijöitä. Mikkosen ym. (2022a) kuvaamalla tehoanalyysillä arvioitiin otoskokoa, 

ja sen mukaan kohtalaisen vaikutuskoon (d=0,5) saavuttamiseksi tarvitaan 200 

vastaajaa ja riittävän korkea vastausprosentti (vähintään 10–20 %). Tässä 

tutkimuksessa osallistujat (n=243) olivat sosiaali- ja terveysalan opettajia, jotka 

työskentelivät ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa. 

Tarkemmin sanottuna osallistujat olivat samat kuin mittarin kehittämisessä ja 

luotettavuuden testaamisessa (luku 5.2). Näin ollen myös sisäänotto- ja 

poissulkukriteerit noudattivat edellä mainittuja kriteereitä. Aineisto kerättiin 

tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitetyllä CollegialityComp-mittarilla, jonka 

kehittäminen on esitetty vaiheessa 2 (osajulkaisu III).  

Aineiston analyysi toteutettiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmalla (IBM 

Corporation, Armonk, NY). Tapauksissa, joissa jakautumat olivat vinoja, käytettiin 

ei-parametrisia testejä. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

profiilit muodostettiin K-keskiarvo ryhmittelyanalyysillä (K-Means Cluster 

Analysis) (Rauf ym., 2012). Kollegiaalisuusosaamisen tasoja ja taustatietoja 

analysoitiin yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA), khiin neliön testillä 

sekä Fisherin testillä. Faktorianalyysin perusteella muodostettiin seuraavat 

summamuuttujat: yksilökeskeinen yhteistyö, opettajan toiminta ja 

oikeudenmukaisuus, yhteistyö kollegojen kesken, organisaation ulkopuolinen 

yhteistyö sekä viestintä ja luottamus. Summamuuttujat luokiteltiin kolmeen 

osaamisen tasoon Likert-asteikon tarkoituksen mukaan (heikko <2,49, keskitaso 

2,50–3,49, hyvä >3,50) Merkittäviä eroja osaamisprofiilien välillä analysoitiin 

Kruskal-Wallisin testillä, Mann-Whitneyn testillä sekä yksisuuntaisella 

varianssianalyysillä (ANOVA) Bonferroni-korjauksella. Tilastollisesti 

merkitseväksi rajaksi asetettiin p<0,05 (Munro, 2005). 
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6 Tulokset 

Tutkimustulokset esitetään vaiheittain tutkimuksen etenemisen mukaisessa 

järjestyksessä. 

6.1 Vaihe 1: Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset 

kollegiaalisuudesta ja kollegiaalisuuteen liittyvät tekijät 

kuvailevan tutkimuksen mukaan (osajulkaisu I & II) 

Osajulkaisussa I teemahaastatteluihin osallistui sosiaali- ja terveysalan opettajia 

(n=22), joista kolme työskenteli ammatillisessa oppilaitoksessa ja 19 

ammattikorkeakoulussa. Haastatteluihin osallistuneilla opettajilla oli 

työkokemusta opetusalalta 2–38 vuotta (ka 17,1 v), ja iältään he olivat 39–66-

vuotiaita (ka 52,7 v). Opettajien työnkuvat vaihtelivat: yksi heistä toimi 

koulutuspäällikkönä, kolme yliopettajana, viisi tuntiopettajana ja 13 lehtorina.  

Osajulkaisun II systemaattisen kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostui 15 

vuosina 2007–2020 julkaistusta alkuperäistutkimuksesta. Tutkimuksista 13 oli 

laadullisia ja yksi määrällinen; yksi monimenetelmällinen tutkimus puolestaan 

sisälsi molemmat edellä mainitut lähestymistavat. Tutkimukset oli tehty 

Yhdysvalloissa (n=4), Suomessa (n=3), Australiassa (n=2), Etelä-Afrikassa (n=2), 

Uudessa-Seelannissa (n=1), Norjassa (n=1), Kanadassa (n=1) sekä Taiwanissa 

(n=1). Valituissa tutkimuksissa laadullista aineistoa oli kerätty yksilö- ja 

ryhmäkeskusteluilla, haastatteluilla, avoimilla kyselylomakkeilla sekä online-

kyselyillä. Määrällisen aineiston keruussa oli hyödynnetty 4- ja 5-portaisia Likert-

asteikollisia kyselyitä. Laadullisten tutkimusten aineistojen analysointiin oli 

käytetty etnografista analyysiä, narratiivista analyysiä, temaattista analyysiä, 

induktiivista analyysiä sekä jatkuvan vertailun menetelmää. Määrällisten 

tutkimusten analysointi tapahtui tilastollisin menetelmin. Laadunarvioinnissa 

valittujen laadullisten tutkimusten saadut pisteet vaihtelivat välillä 5–10/10 pistettä. 

Aineistossa mukana olleista määrällisistä tutkimuksista toinen sai 2/8 pistettä ja 

toinen 7/8 pistettä. 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset kollegiaalisuudesta 

(osajulkaisu I) 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemusten mukaan kollegiaalisuus jakaantuu 

sosiaali- ja terveysalan opettajien yhtenäiseen työkulttuuriin sekä yhteiseen 
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asiantuntijuuteen (taulukko 5). Yksityiskohtaisemmat tulokset on esitetty 

osajulkaisussa I. 

Taulukko 5. Kollegiaalisuus sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemana. 

Kategoriat Pääkategoriat 

Opettajien ammattietiikka 

Opettajien keskinäinen kommunikaatio 

Opettajien yhteisöllisyys 

 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

yhtenäinen työkulttuuri 

 

Opettajan oman asiantuntijuuden jakaminen 

Kollegan asiantuntijuuden hyödyntäminen 

Yhteinen asiantuntijuus 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien yhtenäinen työkulttuuri 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemusten mukaan yhtenäiseen työkulttuuriin 

kuuluu opettajien ammattietiikka, joka pitää sisällään luottamuksellisuuden sekä 

kollegan arvostamisen, auttamisen ja tukemisen. Luottamuksellisuuden ja 

keskinäisten luottamussuhteiden koettiin olevan keskiössä sosiaali- ja terveysalan 

opettajan työssä. Opettajat kokivat luottavansa kollegoihinsa, ja heidän mukaansa 

sekä työssä jaksaminen että työnteon sujuvuus ja laatu paranivat olosuhteissa, 

joissa luottamus oli kunnossa. Arvostavassa ilmapiirissä tunnustetaan kollegan 

asiantuntijuus, pätevyys sekä omalla persoonalla työskentely. Missään tilanteessa 

kollegan asiantuntijuutta ei opettajien kokemusten mukaan saa lytätä, ja 

työyhteisössä pitäisi pyrkiä olemaan puuttumatta kollegoille nimetyille 

vastuualueille kuuluviin asioihin. Kollegiaalisesti toimiessaan opettajat antavat 

kollegoidensa toteuttaa opetusta omalla tavallaan ja osoittavat siten arvostavansa 

heidän pedagogista vapauttaan. Toisten auttaminen kuuluu myös opettajien 

kokemusten mukaan kollegiaalisuuteen, ja sitä toteutetaan omien vahvuuksien 

mukaan. Erityisesti uusia, perehdytysvaiheessa olevia kollegoita autetaan työhön 

liittyvissä asioissa. Auttamisen lisäksi kollegan tukeminen koettiin tärkeäksi, ja 

tukea pitäisikin opettajien kokemusten mukaan antaa kaikissa työhön liittyvissä 

tilanteissa. Erityisesti juuri työnsä aloittaneet, vastavalmistuneet opettajat olivat 

tyytyväisiä kokeneilta kollegoilta saamaansa tukeen, joka auttoi työuran alussa. 

Lisäksi työuransa alussa olevat opettajat raportoivat tukevansa toisiaan.  

Opettajien keskinäinen kommunikaatio on osa yhtenäistä työkulttuuria. 

Opettajat keskustelevat asiallisesti ja monipuolisesti erilaisista asioita keskenään ja 

pystyvät tuomaan keskusteluissa esiin ideoita sekä omia kokemuksiaan. Eduksi on, 
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jos opettajat pystyvät keskustelemaan näissä tilanteissa asioista kasvokkain. 

Keskustelut ovat myös muodollisempia toisiaan tuntemattomien henkilöiden 

kesken. On myös tärkeää, että toisten mielipiteet otetaan huomioon ja 

keskustelukumppania kuunnellaan. Keskustelut on hyvä käydä avoimesti, sillä 

silloin on mahdollista tuoda esiin ongelmia, hyviä asioita, omia tunteita sekä aiheita, 

jotka liittyvät työn ulkopuoliseen elämään. Lisäksi opettajien väliset keskustelut 

ovat ammatillisia; ammatillisuutta kuvattiin keskinäiseksi vuoropuheluksi ja 

suoraksi asioiden esille ottamiseksi niin, ettei tässäkään yhteydessä unohdettu 

kollegan arvostusta.  Keskusteluissa korostuvat ratkaisukeskeisyys ja asioiden 

analysointi, joiden avulla muodostetaan ymmärrys käsiteltävästä aiheesta.  

Niin ikään yhtenäiseen työkulttuuriin kuuluva opettajien yhteisöllisyys pitää 

sisällään sosiaalisia suhteita, kollegan puolustamista, yhteistyön ilmapiiriä, 

ammattikunnan yhtenäisyyttä, työskentelytaitoja sekä yhteistyötä opetuksen 

ulkopuolella. Sosiaaliset suhteet muodostuvat yhteisöllisyyden rakentamisesta ja 

kasvokkain kohtaamisesta. Koska yhteyttä toisiin pidettään pääasiassa sähköpostin 

ja puhelimen välityksellä, koettiin kasvokkain kohtaaminen tärkeäksi 

yhteisöllisyyttä tukevaksi toimeksi. Sosiaalisia suhteita vahvistavina tekijöinä 

toimivat yhteiset tapaamiset ja yhdistystoiminta. Keskinäinen ystävyys koettiin 

myös tärkeäksi asiaksi. Yhteisöllisyyttä tukee se, että kollegoita puolustetaan ja 

tuetaan erilaisissa tilanteissa, kuten päätösten tekemisessä ja pedagogisissa 

linjauksissa. Yhteisöllisessä ilmapiirissä opettajien on mukava työskennellä 

keskenään, ja siihen sisältyvät myös huumori ja joustavuus. 

Joustavuus opettajien työssä näkyy siten, että opettajat ovat valmiita ottamaan 

vastaan erilaisia haasteita ja hyväksyvät mahdolliset muutokset työsuunnitelmissa. 

Yhtenäisenä ammattikuntana toimiessaan opettajat ovat samalla puolella 

kollegoidensa kanssa. He pitävät keskenään yhtä ja huolehtivat, että omista 

oikeuksista pidetään kiinni. Merkittäväksi asiaksi osana kollegiaalisuutta koettiin 

se, että ketään ei jätetä yksin mahdollisten ongelmien kanssa ja kaikki tulevat 

kuulluiksi työyhteisössä. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, miten opettajat 

näyttäytyvät työyhteisönsä ulkopuolelle ja edistävät organisaationsa tavoitteita. 

Työyhteisöä hyödyttäviin työskentelytaitoihin kuuluvat myös opettajien hyvät 

yhteistyö- ja alaistaidot. Opetuksen ulkopuolisen yhteistyön kuvattiin olevan sitä, 

että opettajat muistuttavat kollegoitaan, mikäli nämä ovat unohtaneet työhön 

liittyviä tärkeitä asioita. Tätä yhteistyötä voidaan tehdä sekä oman tiimin sisällä että 

yli nimettyjen tiimirajojen. 
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Yhteinen asiantuntijuus 

Yhteinen asiantuntijuus piti sisällään opettajien oman asiantuntijuuden jakamista. 

Opettajat jakavat toisilleen materiaaleja, tietoa sekä hyviä käytänteitä ja 

osaamistaan. Tärkeää on, että materiaaleja ei piilotella vaan niitä jaetaan avoimesti 

kollegoille. Tämä korostuu varsinkin eri kurssien vetovastuun vaihtuessa, jolloin 

koettiin hyväksi, että edellinen opettaja jakaa käyttämänsä materiaalit uudelle 

opettajalle. 

Yhteisen asiantuntijuuden koettiin olevan kollegan asiantuntijuuden 

hyödyntämistä: opettajat hyödyntävät kollegan osaamista, kysyvät neuvoja 

toisiltaan, tekevät yhteistyötä keskenään opetukseen liittyen ja arvioivat sekä 

kollegoiden onnistumisia että opiskelijoiden oppimista. Kysyessään neuvoa 

toisiltaan opettajat osoittavat arvostusta kollegansa asiantuntijuudelle ja 

osaamiselle. Opettajilla tulee olla uskallusta ja rohkeutta hyödyntää kollegan 

osaamista tilanteissa, joissa heillä itsellä on epävarmuutta asioista. Yhteistyön 

opetuksessa kuvattiin olevan parityöskentelyä, joka konkretisoituu 

yhteisopettajuutena tai pariohjauksena sekä oppimateriaalien yhteisenä 

tuottamisena. Yhteisopettajuuden menetelmää soveltaessaan opettajat sopivat 

yhteisesti työnjaosta. Kun opettajat kokivat yhteistyön olleen vahvasti osa aiempaa 

työtään terveydenhuollossa, pyrkivät he toteuttamaan yhteistyötä myös opettajan 

työssään myöhemmin.  Mikäli opettajakollegan toiminta on epäasiallista, opettajien 

on tärkeää puuttua asiaan ja korjata kollegan toimintaa huomaamattomasti.  

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset kollegiaalisuudesta ja 

siihen liittyvät tekijät (osajulkaisu II) 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen laadullisten tutkimusartikkeleiden synteesin 

perusteella tunnistettiin kaksi pääkategoriaa, jotka kuvaavat kokemuksia sosiaali- 

ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta. Nämä kategoriat olivat yhtenäinen ja 

turvallinen työkulttuuri sosiaali- ja terveysalan opettajien keskuudessa sekä 

sosiaali- ja terveysalan opettajien jaettu asiantuntijuus (taulukko 6). 

Yksityiskohtaisemmat tulokset esitetään osajulkaisussa II.  
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Taulukko 6.  Kokemukset sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta. 

Kategoriat Pääkategoriat 

Yhteinen työkulttuuri 

Opettajien ammattietiikka ja arvojen mukainen työskentely 

Vuorovaikutus yhteistyössä 

Yhteistyön monipuolisuus 

 

Yhtenäinen ja turvallinen työkulttuuri 

sosiaali- ja terveysalan opettajien 

keskuudessa 

Tiedon ja asiantuntijuuden hyödyntäminen opettajan työssä 

Jakamiskulttuurin rakentaminen 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien jaettu 

asiantuntijuus 

Yhtenäinen ja turvallinen työkulttuuri sosiaali- ja terveysalan opettajien 

keskuudessa 

Yhtenäisen ja turvallisen työkulttuurin koettiin olevan osa yhteistä työkulttuuria, 

jossa sosiaali- ja terveysalan opettajat osallistuvat sosiaalisiin tapahtumiin 

keskenään (Miner, 2019; osajulkaisu I). Heillä on mahdollisuus vahvistaa 

sosiaalisia suhteitaan (osajulkaisu I), jolloin heidän itseluottamuksensa kasvaa ja 

he kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta kollegoiden kanssa (Miner, 2019). 

Sosiaalista vuorovaikutusta tapahtuu myös arjessa, esimerkiksi yhteisten 

lounashetkien muodossa (Cotter & Clukey, 2019). Opettajat huomioivat kollegansa, 

kohtaavat toisensa kasvotusten ja varmistavat, että kukaan ei jää työyhteisössä 

yksin. Heillä on myös oltava hyvät alais- ja yhteistyötaidot. (Cotter & Clukey, 2019; 

Koskinen ym., 2020; osajulkaisu I.) Lisäksi opettajien tulee miettiä, miten he 

edustavat omaa ammattiryhmäänsä (osajulkaisu I; Koskinen ym., 2020). Myöskään 

toisen kollegan nolaaminen ei ole sallittua (Koskinen ym., 2020). 

Kollegiaalisuuteen kuuluu, että opettajat tuntevat yhteenkuuluvuutta (Miner, 2019), 

yhteisöllisyyttä (Chiang ym., 2010; osajulkaisu I) sekä keskinäistä ystävyyttä 

(Koskinen ym., 2020; osajulkaisu I). Työssään opettajat pyrkivät rakentamaan 

työyhteisöä (Chiang ym., 2010; osajulkaisu I), jossa positiivisuus, kollegiaalinen 

luottamus sekä toisen kunnioittaminen ovat keskiössä (Matthew-Maich ym., 2007). 

Tällöin työyhteisössä on tarjolla apua, ohjausta, tukea ja turvallisuutta (Matthew-

Maich ym., 2007) sekä positiivisuutta (Miner, 2019) ja huumoria (osajulkaisu I). 

Tärkeää on myös se, että opettajat ratkaisevat yhdessä ongelmia (Witchger Hansen, 

2015), asettavat yhteisiä tavoitteita (Mikkonen ym., 2019b) sekä verkostoituvat 

(Cotter & Clukey, 2019; Mikkonen ym., 2019) ja ovat joustavia työssään (Chiang 

ym., 2010; osajulkaisu I; Witchger Hansen, 2015). 
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Opettajien ammattietiikka ja arvojen mukainen työskentely oli tulosten 

perusteella osa yhtenäistä ja turvallista työkulttuuria. Tämä ilmenee opettajien 

työssä valmiutena ottaa vastaan haasteita (osajulkaisu I) ja yhteisten sääntöjen 

luomisena. Yhteiset säännöt edistävät yhteistyön toteutumista antamalla hyvän 

pohjan luottamuksellisuudelle ja toisen kunnioittamiselle sekä toimimalla tasa-

arvoa lisäävästi eri tilanteissa (Chiang ym., 2010). Eettisesti toimiessaan opettajat 

sitoutuvat muutokseen (Chiang ym., 2010), kumppanuuteen (Witchger Hansen, 

2015) sekä yhteiseen visioon ja yhteistyön taustalla olevaan päämäärään (Daniels 

& Khanyile, 2013). Opettajien tulee olla avoimia uusille ideoille, näkökulmille ja 

keskinäiselle kohtaamiselle (Cotter & Clukey, 2019; Croker ym., 2016; Koskinen 

ym., 2020) sekä monialaiselle työskentelylle (Croker ym., 2016). Tämän lisäksi on 

tärkeää, että opettajat pystyvät avoimesti ilmaisemaan omia toiveitaan, unelmiaan 

ja pelkojaan (Matthew-Maich ym., 2007), sillä avoimuutta tarvitaan keskinäistä 

luottamusta ja kunnioitusta rakennettaessa (Witchger Hansen, 2015). Jokaisen 

yksilöllisyys ja yksilönvapaus ovat kaikkien työyhteisön jäsenten tiedossa, eikä 

niihin tule puuttua (Chiang ym., 2010). Kaikilla tulee olla myös mahdollisuus 

toimia oman persoonansa mukaisesti (Koskinen ym., 2020). Opettajat tukevat, 

arvostavat (Chiang ym., 2010; Koskinen ym., 2020; Matthew-Maich ym., 2007; 

Miner, 2019; osajulkaisu I) ja auttavat toisiaan (Chiang ym., 2010; Koskinen ym., 

2020; Mikkonen ym., 2019b; osajulkaisu I). Lisäksi opettajien tulee luottaa 

toisiinsa (Chiang ym., 2010; Koskinen ym., 2020; Miner, 2019; osajulkaisu I) ja 

kunnioittaa toistensa mielipiteitä, ideoita, näkemyksiä, työpanosta ja 

asiantuntemusta (Chiang ym., 2010). 

Vuorovaikutus yhteistyössä on tehokasta, rakentavaa (Stanley & Stanley, 2019) 

ja säännöllisesti tapahtuvaa, mikä on hyödyksi keskinäisten suhteiden 

rakentamiselle sekä kansainvälisten kumppanuuksien solmimiselle (Witchger 

Hansen, 2015). Opettajien on hyvä muistaa, että viestintä ja vuorovaikutus 

tapahtuvat avoimesti (Koskinen ym., 2020; osajulkaisu I; Witchger Hansen, 2015) 

ja rehellisesti (Witchger Hansen, 2015), sillä avoimuus ja rehellisyys lisäävät 

luottamusta (Cotter & Clukey, 2019). Keskustellessaan keskenään opettajat 

kuuntelevat toisiaan ja huomioivat toistensa mielipiteet (osajulkaisu I). Lisäksi 

keskusteluissa pystytään käymään läpi esimerkiksi työn ulkopuolisia asioita, 

onnistumisia sekä kokemuksia (Miner, 2019; osajulkaisu I). Opettajat ovat 

vuorovaikutuksessa paitsi omien kollegojensa (Chiang ym., 2010) myös 

moniammatillisesti muiden kanssa yhteistyötä tekemällä (Stanley & Stanley, 2019).  

Kollegiaalisuuteen kuuluu monipuolisen yhteistyön tekeminen, mikä näkyy 

siten, että opettajat tekevät yhteistyötä omien kollegojensa kesken (Koskinen ym., 
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2020; Mikkonen ym., 2019b; Miner, 2019; osajulkaisu I) mutta myös 

moniammatillisesti muiden kanssa (Croker ym., 2016; Koskinen ym., 2020). 

Yhteistyö ei rajoitu pelkästään opetukseen, vaan sitä tehdään myös sen 

ulkopuolella (osajulkaisu I). Yksi hyvä tapa toteuttaa opettajien keskinäistä 

yhteistyötä on se, että uraansa aloittava opettaja työskentelee yhdessä 

kokeneemman kollegan kanssa, mikä helpottaa uuden opettajan työtä yhteistyön 

kautta (Miner, 2019). Yhteistyöhön osallistuessaan opettajien tulisi olla aktiivisia 

ja innostuneita ja heillä tulisi olla mahdollisuus tulla kuulluksi mielipiteineen, 

koska tällöin on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä (Chiang ym., 2010). 

Opetukseen liittyvää yhteistyötä ei tehdä pelkästään kansallisella tasolla vaan myös 

kansainvälisesti (Gillund ym., 2013). Toimittaessa yhteisissä projekteissa 

kansainvälisten kumppaneiden kanssa opettajien olisi tärkeää voida käydä asioita 

läpi säännöllisissä keskusteluissa (Witchger Hansen, 2015). Tällöin olisi myös 

huomioitava kielellisesti ja kulttuurisesti eri taustoista tulevien integroiminen 

mukaan yhteistyöhön (Mikkonen ym., 2019b). Yhteistyöllä on oltava jokin 

tarkoitus, joka toimii ohjaajana ajattelulle, suunnittelulle, päätöksenteolle sekä 

toiminnalle, ja opettajien tulisi olla valmiita panostamaan yhteistyöhön, vaikka sen 

tulokset eivät näkyisikään heti (Chiang ym., 2010). Yhteistyössä on myös 

huomioitava erilaisia näkökohtia, kuten toisten vapaus ilmaista itseään, 

yksityiskohdista äänestäminen sekä yhteinen päätöksenteko. Hyviin käytäntöihin 

kuuluu, että mahdollisista tapaamisista sovitaan hyvissä ajoin ja osallistujat 

saapuvat paikalle ajallaan. On myös tärkeää, että asetetut tavoitteet ovat kaikille 

selkeät (Direko & Davhana-Maselesele, 2017) ja yhteistyöprosessin etenemistä 

seurataan (Daniels & Khanyile, 2013). Yhteistyön tekeminen edellyttää opettajilta 

sekä avoimuutta yhteistyölle, motivaatiota ja kykyä organisointiin että 

projektinhallintaosaamista (Mikkonen ym., 2019b), innostusta ja intohimoa 

ammattien väliseen toimintaan (Darlow ym., 2017). Yhteistyön tuloksena opettajat 

saavat uusia tapoja ajatella ja lähestyä erilaisia asioita (Chiang ym., 2010). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien jaettu asiantuntijuus 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien jaettu asiantuntijuus on sitä, että opettajat 

rakentavat yhdessä kulttuuria, jossa jaetaan hyviä toimintatapoja (osajulkaisu I), 

käytäntöjä (osajulkaisu I; Stanley & Stanley, 2019), ideoita (Stanley & Stanley, 

2019; Witchger Hansen, 2015) ja resursseja (Direko & Davhana Maselesele 2017, 

Witchger Hansen, 2015). Opettajat myös jakavat materiaaleja keskenään 

riippumatta siitä, pyydetäänkö heiltä sitä (osajulkaisu I). Lisäksi opettajat jakavat 
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tietojaan (Chiang ym., 2010; Koskinen ym., 2020; osajulkaisu I) ja 

asiantuntemustaan toisilleen (Chiang ym. 2010; osajulkaisu I; Witchger Hansen, 

2015).  

Työssään sosiaali- ja terveysalan opettajat myös hyödyntävät kollegoilta 

saamaansa tietoa ja asiantuntijuutta, ja heillä tulee olla siihen uskallusta 

(osajulkaisu I). Asiantuntijuutta tulee hyödyntää myös opiskelijoiden osaamista 

arvioitaessa (Chiang ym., 2010; osajulkaisu I). Tärkeää on antaa kollegoille 

rakentavaa ja positiivista palautetta (Gillund ym., 2013), myös kansainvälisten 

yhteistyökumppaneiden kohdalla (Witchger Hansen, 2015). Opettajat 

suunnittelevat (Chiang ym., 2010; Witchger Hansen, 2015), luovat ja toteuttavat 

erilaisia asioita yhdessä (Chiang ym., 2010). Lisäksi yhteistyöhön osallistuvat 

opettajat pohtivat asioita yhdessä (Witchger Hansen, 2015), kohtelevat muita 

ystävällisesti (Mikkonen ym., 2019b) sekä voivat oppia toisiltaan (Stanley & 

Stanley, 2019). Mentorointi (Cotter & Clukey, 2019; Miner, 2019) ja ohjaus 

(Gillund ym., 2013) on myös tärkeää, sillä mentoroinnin on todettu helpottavan 

opetustyöhön siirtymistä (Cotter & Clukey, 2019; Miner, 2019). Yhteistyö 

opetuksessa näyttäytyy tiimiopettajuutena (osajulkaisu I), joka antaa opettajille 

mahdollisuuden tukea ja täydentää toisiaan (Gillund ym., 2013). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuuteen liittyvät tekijät 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuuteen liittyviä tekijöitä olivat 

systemaattisen katsauksen mukaan mentorointi (Zipp ym., 2015) ja hoitotyön 

koulutusta tarjoavien oppilaitosten välinen yhteistyö (Direko & Davhana-

Meselesele, 2017). Zipp ym. (2015) havaitsivat, että vain 23 %:lla vastaajista oli 

mentori. Mentorisuhteista kysyttäessä 20 % totesi, että mentoroitavat valitsevat 

mentorinsa epävirallisesti. Vastaavasti 9 % ilmoitti, että mentorit valitsevat 

mentoroitavansa epävirallisesti. 12 %:lla vastaajista johtaja nimesi mentorin. 

Mentoroitavat kertoivat keskustelevansa mentorinsa kanssa muun muassa 

tutkimusprojekteista (32 %), opetusstrategioista (36 %) sekä oppilaitoksen 

toimintaperiaatteista (30 %). Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi 

siirtyminen kliinisestä työstä opetustyöhön (61 %), opetukseen liittyvä 

tiedonhankinta (45 %) sekä tutkimuksen tekeminen (43 %) aiheuttivat kohtalaista 

tai äärimmäistä stressiä. 

Direko & Davhana-Meselesele (2017) havaitsivat tutkimuksessaan, että 100 % 

oppilaitosten sidosryhmien edustajista oli samaa mieltä siitä, että yhteistyö voi 

edistää muun muassa opettajien akateemista ja ammatillista kehitystä, kliinisen 
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harjoittelun koordinointia, erityistaitoisen henkilöstön jakamista oppilaitosten 

välillä sekä henkilöstön pätevyyden parantamista mentoroinnin avulla. 

Sidosryhmien edustajista lähes kaikki, 98 %, oli sitä mieltä, että yhteistyö tehostaa 

yhteisöprojekteja ja kehittää opetus- ja oppimistaitoja sekä kumppanuutta 

tutkimusprojekteissa. Opettajista myös suurin osa, 98 %, oli sitä mieltä, että heidän 

toimenkuvansa soveltuvat yhteistyöhön. 

6.2 Vaihe 2: Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen CollegialityComp-mittarin validiteetti 

ja reliabiliteetti (osajulkaisu III) 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen CollegialityComp-

mittarin teoreettinen tausta perustui laadulliseen tutkimukseen (osajulkaisu I) sekä 

systemaattiseen monimenetelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen (osajulkaisu II). 

Niiden pohjalta muodostettiin aluksi 35 väittämää, jotka jakaantuivat viiteen 

teemaan; opettajan oman asiantuntijuuden keskinäinen jakaminen, kollegan 

asiantuntijuuden hyödyntäminen, opettajien ammattietiikka, vuorovaikutus 

opettajien kesken sekä opettajien keskinäinen yhteisöllisyys (osajulkaisu III, kuvio 

1).  

Osallistujat  

Tutkimukseen osallistui 243 sosiaali- ja terveysalan opettajaa, jotka työskentelivät 

ammattikorkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Selkeä enemmistö 

(89,7 %) opettajista oli naisia, keski-iältään 52-vuotiaita. Suurin osa opettajista oli 

koulutukseltaan yliopiston maisterin tutkinnon suorittaneita (70,8 %). 

Työkokemusta opettajille oli kertynyt opetustyöstä keskimäärin 13,6 vuotta, ja yli 

puolet (66,3 %) työskenteli terveydenhuollon opettajana. Työnimikkeeltään 

enemmistö (73,3 %) oli lehtoreita. Tarkemmat tiedot osallistujien taustatiedoista on 

kuvattu alla olevassa taulukossa (taulukko 7). 

Taulukko 7. Sosiaali- ja terveysalan opettajien taustatiedot (n=243). 

Taustatieto  % (n) 

Sukupuoli 

     Mies 

     Nainen 

     Muu / en halua kertoa 

 

9,1 (22) 

89,7 (218) 

1,2 (3) 
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Taustatieto  % (n) 

Koulutus 

Opintoaste / ammattikorkeakoulututkinto (AMK) 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) 

Maisterin tutkinto (yliopisto) 

Tohtorin tutkinto 

Muu 

 

1,2 (3) 

13,2 (32) 

70,8 (172) 

11,5 (28) 

3,3 (8) 

Opettajankoulutus (pedagogiset opinnot, vähintään 60 op) 

Ammatillinen opettajankoulutus 

Terveystieteiden opettajankoulutus 

Kasvatustieteiden opettajankoulutus 

 

44,4 (108) 

45,3 (110) 

10,3 (25) 

Tämänhetkinen opettajantyön koulutusala 

Sosiaaliala 

Terveydenhuolto 

Kuntoutusala 

Muu 

 

23,5 (57) 

66,3 (161) 

5,8 (14) 

4,5 (11) 

Tämänhetkinen tehtävänimike 

Sivutoiminen tuntiopettaja 

Päätoiminen tuntiopettaja 

Lehtori 

Yliopettaja 

Koulutuspäällikkö 

Muu 

 

0,9 (2) 

15,6 (38) 

73,3 (178) 

5,3 (13) 

1,2 (3) 

3,7 (9) 

Sisältö- ja näennäisvaliditeetti 

Sisältö- ja näennäisvaliditeetin arvion jälkeen väittämiä oli yhteensä 40, ja ne 

jakautuivat viiteen teemaan; yhteistyötaidot, opettajien ammattietiikka, opettajien 

välinen vuorovaikutus sekä opettajien keskinäinen yhteisöllisyys (osajulkaisu III, 

kuvio 1). I-CVI-arvot yhtä väittämää lukuun ottamatta osoittivat korkeaa 

luotettavuusindeksiä arvojen ollessa välillä 0,57–1. S-CVI/Ave, jonka tulisi 

sijoittua välille 0,80–1, oli 0,95, eli myös tätä arvoa voidaan pitää hyvänä (DeVon 

ym., 2007; Polit ym., 2007). 

Rakennevaliditeetti ja reliabiliteetti 

Ennen faktorianalyysiä suoritettiin KMO-testi (Kaiser-Meyer-Olkin testi) (0,903) 

ja Barlettin sväärisyystesti (p <0,001). Niistä saatujen tulosten perusteella 

tutkimusta varten kerätyt tiedot soveltuivat faktorianalyysiin, joka suoritettiin 

Promax-rotaatiolla. Faktorianalyysin alussa mittari sisälsi 40 väittämää, joista viisi 
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poistettiin, sillä niiden faktorilatautuminen oli <0,300. Lisäksi varmistettiin, että on 

teoreettisesti mahdollista poistaa nämä väittämät lopullisesta mittarista. 

Ominaisarvoksi asetettiin >1. Näin ollen lopullinen sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittari sisälsi viisi summamuuttujaa, jotka 

koostuivat yhteensä 35 väittämästä ja selittivät 56,2 % kokonaisvarianssista. 

Yksilökeskeinen yhteistyö selitti 32,6 % väittämien varianssista, opettajan toiminta 

ja oikeudenmukaisuus 9 %, yhteistyö kollegoiden kesken 5,4 %, organisaation 

ulkopuolinen yhteistyö 4,7 % ja viestintä ja luottamus 4,6 %. Summamuuttujien 

ominaisarvot vaihtelivat välillä 11,406–1,597, ja väittämien latautuminen 

summamuuttujien välillä oli 0,331–0,951. Cronbachin alfakerroin vaihteli välillä 

0,83–0,86. Tarkemmat tulokset on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Summamuuttujat, väittämien lukumäärät ja Cronbachin alfakertoimet. 

Summamuuttujat  Väittämien lukumäärä Cronbachin alfa 

Yksilökeskeinen yhteistyö 11 0,85 

Opettajan toiminta ja oikeudenmukaisuus  9 0,86 

Yhteistyö kollegojen kesken 6 0,84 

Organisaation ulkopuolinen yhteistyö 4 0,84 

Viestintä ja luottamus 5 0,83 

6.3 Vaihe 3: Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen profiilit ja osaamisen tasot sekä niitä 
selittävät tekijät poikkileikkaustutkimuksen mukaan 

(osajulkaisu IV) 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen tasojen arviointiin ja 

profiilien muodostamiseen käytettiin samaa aineistoa kuin 

kollegiaalisuusosaamisen mittarin luotettavuuden arviointiin. Näin ollen 

osallistujien taustatiedot on kuvattu taulukossa 7 (luku 6.2). 

Analyysin perusteella sosiaali- ja terveysalan opettajat profiloituivat kolmeen 

profiiliin (A, B, C). Jako perustui opettajien osaamisen tasoon viidellä 

kollegiaalisuusosaamisen osa-alueella (p<0,001). Taustatekijöiden yhteyttä 

tarkasteltaessa selvisi, että sosiaali- ja terveysalan opettajien koulutus (p<0,001) ja 

tämänhetkinen tehtävänimike (p=0,003) olivat tilastollisesti merkitseviä selittäen 

sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamista. Sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kollegiaalisuusosaaminen profiileittain on kuvattu alla olevassa kuviossa 

3. 
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 Profiili A koostui 116 vastaajasta (47,7 %). He olivat keski-iältään 51,2-

vuotiaita ± 8,4 vuotta, ja yli puolet heistä (63,8 %) oli suorittanut maisterin 

tutkinnon yliopistossa. Toiseksi eniten (17,2 %) oli ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Lähes puolella (49,1 %:lla) oli 

ammatillinen opettajankoulutus. Vastaajista huomattava enemmistö työskenteli 

lehtoreina (72,4 %), toiseksi eniten profiilissa A oli päätoimisia tuntiopettajia 

(13,8 %). Vastaajista yli puolet (62,9 %) työskenteli terveydenhuollon 

koulutusalalla. Profiilin A osaaminen oli korkeaa (>3,5) jokaisella viidellä osa-

alueella. 

Profiili B muodostui 86 vastaajasta (35,4 %), jotka olivat keski-iältään 51,5-

vuotiaita ± 8,9 vuotta. Koulutukseltaan eniten tässä profiilissa oli yliopistossa 

maisterin tutkinnon suorittaneita (80,2 %) sekä ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita (12,8 %), kuten profiilissa A. Sen 

sijaan edelliseen verrattuna tässä profiilissa oli eniten (44,2 %) terveystieteiden 

opettajankoulutuksen käyneitä. Profiili A:n tavoin myös tässä profiilissa eniten oli 

lehtoreita (77,9 %) sekä päätoimisia tuntiopettajia (18,6 %). Profiilin B opettajista 

69,8 % työskenteli terveydenhuollon koulutusalalla. Profiilin B osaaminen oli 

korkeaa (>3,5) kolmella osa-alueella, jotka olivat yksilökeskeinen yhteistyö, 

yhteistyö kollegojen kesken sekä viestintä ja luottamus. Keskitasoa (2,50–3,49) 

profiilin osaaminen puolestaan oli kahdella osa-alueella, jotka olivat opettajan 

toiminta ja oikeudenmukaisuus sekä organisaation ulkopuolinen yhteistyö.  

Profiili C koostui 41 vastaajasta (16,8 %), jotka olivat keski-iältään 53,8-

vuotiaita ± 8,7 vuotta. Koulutukseltaan eniten tässä profiilissa oli yliopistossa 

maisterin tutkinnon suorittaneita (70,7 %). Poikkeuksena aikaisempiin profiileihin 

toiseksi eniten (19,5 %) tässä profiilissa oli tohtorin tutkinnon suorittaneita. 

Edellisen profiilin tapaan myös tässä profiilissa oli eniten terveystieteiden 

opettajankoulutuksen suorittaneita (51,2 %). Tämän profiilin vastaajista enemmistö 

(65,9 %), kuten edellisissäkin profiileissa, työskenteli lehtoreina. Toiseksi eniten 

(14,6 %) oli päätoimisia tuntiopettajia sekä yliopettajia. Myös tämän profiilin 

vastaajat edellisten tapaan työskentelivät eniten (68,3 %) terveydenhuollon 

koulutusalalla. Profiilin C osaaminen oli jokaisella osa-alueella keskitasoa (2,50–

3,49).  
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Kuvio 2. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaaminen profiileittain.  

6.4 Tulosten yhteenveto: Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuus ja kollegiaalisuusosaaminen 

Vaiheessa 1 tehty laadullinen tutkimus osoittaa, että sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kokemusten mukaan kollegiaalisuus merkitsi yhtenäistä työkulttuuria 

sekä yhteistä asiantuntijuutta. Systemaattisen monimenetelmällisen 

kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan kollegiaalisuus oli yhtenäistä ja turvallista 

työkulttuuria ja sosiaali- ja terveysalan opettajien jakamaa asiantuntijuutta. 

Kollegiaalisuuteen liittyviä tekijöitä olivat mentorointi sekä hoitotyön koulutusta 

tarjoavien oppilaitosten välinen yhteistyö. 

Vaiheen 1 laadullisen tutkimuksen ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 

pohjalta kehitettiin sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

mittari (CollegialityComp), jonka 35 väittämää lataantuivat viiteen faktoriin ja 

selittivät 56,2 % muuttujien kokonaisvarianssista. Mittarin validiteetin ja sisäisen 

johdonmukaisuuden todettiin olevan hyviä. 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaaminen koostuu viidestä 

osa-alueesta: yksilökeskeinen yhteistyö, opettajan toiminta ja oikeudenmukaisuus, 
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yhteistyö kollegojen kesken, organisaation ulkopuolinen yhteistyö sekä viestintä ja 

luottamus. 

Yksilökeskeinen yhteistyö piti sisällään opettajan ammattieettistä toimintaa, 

kuten mielipiteiden huomioon ottamista, kuuntelemista ja kollegan pätevyyden 

arvostamista sekä valmiuksia yhteistyön toteuttamiseen ja ristiriitojen 

ratkaisemiseen. Opettajan toiminta ja oikeudenmukaisuus koostui haasteiden 

vastaanottamisesta, joustavuudesta, oman osaamisen kehittämisestä, organisaation 

tavoitteiden edistämisestä ja kyvystä pitää kiinni omista oikeuksista. Kollegojen 

välisessä yhteistyössä opettaja pyytää neuvoja epäselvissä asioissa, työskentelee 

yhteisöllisesti, tuottaa ja jakaa materiaaleja sekä ideoita ja auttaa kollegoita 

perehdytyksessä. Organisaation ulkopuolella tapahtuvassa yhteistyössä opettaja 

kehittää monialaisia yhteistyöverkostoja ja työelämäyhteistyötä, hyödyntää 

yhteistyön mahdollisuuksia opetuksessa sekä kehittää kansainvälistä ja 

monikulttuurista yhteistyötä. Viestintä ja luottamus koostui opettajien 

mahdollisuuksista puhua omista tunteistaan, kokemuksistaan, kohtaamistaan 

ongelmista ja työn ulkopuolisista asioista sekä luottamuksesta. 

Sosiaali- ja terveysalan opettajat jakautuivat kolmeen profiiliin (A, B, C) 

kollegiaalisuusosaamisensa perusteella (p<0,001). Kollegiaalisuusosaamiseen 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä osaamista selittäen olivat koulutus (p<0,001) 

sekä tämänhetkinen tehtävänimike (p=0,003). Profiili A, jossa osaaminen oli 

korkeaa jokaisella osa-alueella, koostui enemmistöltään yliopistossa maisterin 

tutkinnon suorittaneista ja toiseksi eniten ylemmän korkeakoulututkinnon 

suorittaneista. Enemmistö tämän profiilin opettajista työskenteli lehtoreina ja 

toiseksi eniten päätoimisina tuntiopettajina.  

Profiilissa B opettajien osaaminen oli korkeaa kolmella osa-alueella, joita 

olivat yksilökeskeinen yhteistyö, yhteistyö kollegojen kesken sekä viestintä ja 

luottamus. Keskitasoa osaaminen oli kahdella osa-alueella, joita olivat opettajan 

toiminta ja oikeudenmukaisuus sekä organisaation ulkopuolinen yhteistyö. 

Edellisen tapaan myös tässä profiilissa oli eniten maisterin tutkinnon suorittaneita 

ja toiseksi eniten ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita; prosentuaalisesti 

ryhmä kuitenkin erosi profiilista A. Myös tämän profiilin opettajat työskentelivät 

eniten lehtoreina sekä päätoimisina tuntiopettajina. 

Profiilin C opettajien kollegiaalisuusosaaminen oli jokaisella osa-alueella 

keskitasolla ja siis muihin profiileihin verrattuna matalinta. Koulutukseltaan eniten 

oli yliopiston maisterin tutkinnon suorittaneita ja toiseksi eniten, poikkeuksena 

muihin profiileihin, tohtorin tutkinnon suorittaneita. Myös tässä profiilissa pääosa 

opettajista työskenteli lehtoreina ja toiseksi eniten päätoimisina tuntiopettajina sekä 
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yliopettajina, mikä poikkeaa profiileista A ja B. Yhteenvetona voidaan todeta, että 

opettajien koulutustason noustessa heidän kollegiaalisuusosaamisensa laskee, mikä 

näkyy myös heidän tehtävänimikkeissään, sillä yliopettajana työskentelyyn 

edellytetään tohtorin tutkintoa. Näitä selittäviä tekijöitä on kuvattu alimmalla, 

valkoisella laatikolla kuviossa 4. Tämä tutkimus tuottaa uuden, sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittarin, jolla opettajat voivat 

itsearvioida omaa osaamistaan. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

sosiaali- ja terveysalan opettajilla Suomessa on kollegiaalisuusosaamista, sillä 

heidän itsearvioitu osaaminen oli keskitasolla tai korkealla tasolla. 
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7 Pohdinta 

7.1 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sosiaali- ja terveysalan 

opettajien kollegiaalisuutta ja kollegiaalisuusosaamista ammatillisen oppilaitoksen 

ja ammattikorkeakoulun kontekstissa. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittari ja arvioida sen 

luotettavuutta.  

7.2 Vaihe 1: Kuvailevan tutkimuksen tulosten tarkastelu 

(osajulkaisu I & II) 

Kuvailevan tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemusta 

kollegiaalisuudesta kuvasivat pääkategoriat sosiaali- ja terveysalan opettajien 

yhtenäinen työkulttuuri ja yhteinen asiantuntijuus (osajulkaisu I), yhtenäinen ja 

turvallinen työkulttuuri sosiaali- ja terveysalan opettajien keskuudessa sekä 

sosiaali- ja terveysalan opettajien jaettu asiantuntijuus (osajulkaisu II).  

Molemmissa tutkimuksissa kollegiaalisuuden koettiin olevan luottamusta, 

mikä vaikuttaa työssä jaksamiseen sekä työn tekemiseen. Davis ym., (2022) 

mukaan kollegiaaliset suhteet perustuvat luottamuksen lisäksi toisten tukemiseen 

ja kunnioitukseen. Tässä tutkimuksessa kollegiaalisuuden koettiin olevan myös 

tukea ja kunnioitusta. Shah’n (2011) mukaan on tärkeää, että henkilökunnan lisäksi 

myös johtajat panostavat ilmapiiriin, jossa tuki ja kunnioitus ovat keskiössä. 

Kollegiaalisuuden koettiin olevan lisäksi toisen auttamista, mikä ilmenee myös 

Davisin ym. (2022) tutkimuksesta. Auttaminen oli myös huomioitu Shah’n (2011) 

tutkimuksessa osana kollegiaalisuutta. Suurin osa terveysalan opettajista 

aikaisemman tutkimuksen perusteella kokee saavansa apua työkavereiltaan 

(Saaranen ym., 2021), joten tästä näkökulmasta kollegiaalisuus toteutuu 

työelämässä opettajien keskuudessa terveysalalla. Opettajat kokivat myös tämän 

tutkimuksen mukaan keskinäisen ystävyyden, ammattikunnan yhtenäisyyden, 

yksilöllisyyden ja yksilönvapauden sekä sen, että ketään ei nolata missään 

tilanteessa olevan osa kollegiaalisuutta. Näin ollen eettisesti oikein toimiminen 

kuuluu kollegiaalisuuteen. Eettinen osaaminen on myös määritelty sosiaali- ja 

terveysalan opettajan yhdeksi tärkeäksi osaamisalueeksi (Mikkonen ym., 2019a). 
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Kollegiaalisuus on myös kommunikaatiota ja vuorovaikutusta, mitä tarvitaan 

keskinäisissä suhteissa sekä kumppanuuksien rakentamisessa. 

Vuorovaikutussuhteita ylläpidetään osallistumalla sosiaalisiin tapahtumiin ja 

yhteisiin lounashetkiin. Vuorovaikutusosaaminen on myös osa sosiaali- ja 

terveysalan opettajan osaamista (Mikkonen 2019a). Kollegiaalisesti toimiessaan 

opettajat keskustelevat asiallisesti käsitellyistä asioista ja pyrkivät tuomaan esiin 

ideoita sekä omia kokemuksiaan, mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Tässä 

yhteydessä on myös tärkeää, että toisia kuunnellaan ja keskustelukumppanin 

mielipiteet huomioidaan sekä panostetaan vuorovaikutuksen avoimuuteen. Lanen 

ym. (2021) tutkimuksessa kuitenkin ilmeni, että yli puolet tutkimukseen 

osallistuneista sosiaali- ja terveysalan opettajista kokivat työkavereiden 

kieltäytyneen avoimesta keskustelusta työasioissa. Lund ym., (2010) 

tutkimuksessa korostetaan, että opettajien tulee kuunnella toisia ja olla 

kiinnostuneita heidän asioistaan. Ideoiden esittäminen osana kollegiaalisuutta 

huomioitiin myös Shah’n (2011) tutkimuksessa. Kollegiaalisessa ympäristössä 

opettajat ovat vastaanottavaisempia uusien ideoiden suhteen (Shah, 2012). 

Opettajien tulee myös keskustella ideoista kriittisesti (Charner-Laird ym., 2016) 

sekä viedä niitä eteenpäin omassa työssään (Lund ym., 2010).  

Yhteistyön kuvattiin olevan opettajien kokemusten mukaan osa 

kollegiaalisuutta. Yhteistyötä toteutetaan laajasti omien kollegoiden sekä 

moniammatillisesti muiden kanssa eikä se rajoitu pelkästään opetukseen, vaan 

kollegiaalisesti toimittaessa sitä toteutetaan myös opetuksen ulkopuolella. Näin 

ollen yhteistyötä toteutetaan kansallisella tasolla sekä myös kansainvälisesti. 

Mikkosen ym., (2019a) mukaan yhteistyöosaaminen kuuluu sosiaali- ja terveysalan 

opettajien osaamiseen. Yhteistyön kautta voidaan myös parantaa opettajien 

työympäristöä sekä keskinäisiä suhteita (Davis ym., 2022). Yhteistyö opetuksessa 

oli nostettu myös Shah’n (2011) tutkimuksessa osana opettajien kollegiaalisuutta. 

Yhteistyötä tekevien opettajien on myös todettu olevan sitoutuneempia 

tavoitteisiinsa. Yhteistyötä vaalivan työkulttuurin on myös todettu vähentävän 

opettajien poistumaa työstään sekä parantavan opiskelijoiden osaamista niissä 

kouluissa, joissa opettajat yhteistoiminta oli korkeampaa. (Shah, 2012.) 

Työssään sosiaali- ja terveysalan opettajat myös jakavat omaa 

asiantuntijuuttaan. Tarkemmin sanottuna, opettajat jakavat tällöin toisilleen hyviä 

käytäntöjä, toimintatapoja, ideoita, resursseja, materiaaleja sekä tietoja. Resurssien 

jakaminen oli myös osa Shah’n (2011) tutkimusta ja täten osa opettajien 

kollegiaalisuutta. Menestyvien organisaatioiden taustalla voidaan katsoa olevan 

ideoiden ja asiantuntijuuden jakaminen (Shah, 2012), vaikka tätä ei aina parhaalla 
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mahdollisella tavalla toteuteta tietojen ja materiaalien suhteen (Santosh & Panda, 

2016) opettajien henkilökohtaisista ominaisuuksista (Nissilä ym., 2015) tai peloista 

johtuen (Maloney ym., 2013). Tästä syystä olisikin tärkeää, että organisaatioiden 

johto antaa vahvaa tukea, jolla voidaan vaikuttaa jakamiseen (Palaniandy, 2017). 

Yhteistyö voi konkretisoitua myös mentorointina, minkä todettiin helpottavan 

opettajien työhön siirtymistä. Mentorointi ja yhteistyö olivat kollegiaalisuuteen 

liittyviä tekijöitä tämän tutkimuksen mukaan. Mentorointia kannattaa suosia sen 

hyötyjen vuoksi (Nokelainen ym., 2019), sillä näin voidaan kehittää osaamista 

(McAllister ym., 2014; Medeiros Costa Santos & Schubert Backes, 2019; White 

ym., 2010; Wilson ym. 2010) sekä verkostoja (Doyle ym., 2019).  

7.3 Vaihe 2: Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen mittarin ominaisuudet (osajulkaisu 
III) 

Tässä tutkimuksessa kehitetty sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen CollegialityComp-mittari vastaa siihen tarpeeseen, mikä 

todettiin opettajien kollegiaalisuutta käsittelevien mittareiden ja kyselyiden 

tarkastelussa (Davis ym., 2022; Lund ym., 2010; Shah, 2011). Kehitettyä mittaria 

voidaan hyödyntää terveystieteiden opettajan koulutuksessa sekä sosiaali- ja 

terveysalan opettajien täydennyskoulutuksessa. Lisäksi mittaria on mahdollista 

hyödyntää opettajien kollegiaalisuusosaamisen itsearvioinnissa työpaikoilla. 

Tämän tutkimuksen mittarin luotettavuuden tarkastelu osoitti, että sisältö- ja 

rakennevaliditeetti sekä sisäinen johdonmukaisuus olivat hyviä.  

Tässä tutkimuksessa itsearvioinnin pohjalta muodostuneen osaamisen 

oikeellisuutta on syytä tarkastella kriittisesti. Tämän tutkimuksen mukaan sosiaali- 

ja terveysalan opettajat arvioivat oman kollegiaalisuusosaamisensa joko kesitasolle 

tai korkeaksi. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että opettajat eivät välttämättä 

ole niin kriittisiä oman osaamisensa arvioinnin suhteen (Kotilainen ym., 2020; 

Kettunen ym., 2013), mikä on saattanut vaikuttaa arviointiin antaen tulokseksi 

paremman osaamisen, mitä opettajilla todellisuudessa on. Aikaisemmin myös 

opiskelijoiden kohdalla on todettu, että heidän oma arviointinsa on saattanut olla 

erilaista kuin mitä ulkopuolinen arvioija olisi arvioinut (ks. esim. Strickland ym., 

2017). Vaikka tässä tutkimuksessa ei opiskelijat itsearvioineet osaamistaan, on 

nämä edellä mainitut itsearviointiin liittyvät asiat otettava huomioon myös 

opettajien kohdalla. On kuitenkin tärkeää, että opettajat arvioivat omaa 



 

70 

osaamistaan, sillä siten voidaan vahvistaa heidän ammatillista kehittymistään 

(McAllister & Flynn, 2016). 

7.4 Vaihe 3: Poikkileikkaustutkimuksen tulosten tarkastelu 

(osajulkaisu IV) 

7.4.1 Sosiaali- ja terveysalan opettajien yksilökeskeinen yhteistyö  

Tämän tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajat tekevät hyvin 

monipuolista yhteistyötä. Laadullisen tutkimuksen (osajulkaisu I) sekä 

systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen (osajulkaisu II) 

mukaan tätä yhteistyötä ei tehdä pelkästään omien kollegojen kesken vaan myös 

moniammatillisesti muiden kanssa. Yhteistyö ei myöskään rajoitu pelkästään 

kansalliselle tasolle, vaan sitä tehdään myös kansainvälisesti. Lisäksi yhteistyön 

piiriin kuuluvat myös organisaation ulkopuoliset toimijat. 

Kollegiaalisuusosaamisen profiilien A ja B opettajilla yksilökeskeinen yhteistyö oli 

hyvätasoista ja profiilin C opettajilla keskitasoista. Yksilökeskeiseen yhteistyöhön 

kuuluu taito osata kuunnella kollegoita sekä ottaa kollegan mielipiteet huomioon. 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajat olivat 

kokeneet epäasiallista käytöstä, mikä ilmeni esimerkiksi haluttomuutena kuunnella 

toista (Lane ym., 2021). Saman suuntaisia tuloksia sai myös McClendon ym. (2021) 

omassa tutkimuksessaan, joka käsitteli pelkästään sosiaalialan opettajia. Salmisen 

ym. (2013) tutkimuksen mukaan opettajat, jotka arvioivat itsensä 

oikeudenmukaisemmiksi toisia kohtaan, myös kunnioittivat toisten henkilöiden 

näkemyksiä enemmän. Zebin ym. (2019) tutkimuksessa kuvattiin terveysalan 

opettajien kokemuksia siitä, että kokeneemmat opettajat eivät kunnioittaneet 

uusien opettajien mielipiteitä. On tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan opettajat 

huomioivat kollegoidensa mielipiteet, sillä silloin opettajilla on mahdollisuus 

kokea yhteisöllisyyttä (Chiang ym., 2010). Yhteisöllisyyden kokemuksella 

puolestaan on vaikutusta opettajien psykologiseen voimaantumiseen (Zeb ym., 

2019). 

Tämän tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajien tulisi osata 

antaa palautetta kollegoidensa työstä, sillä palautteen antaminen on osa 

kollegiaalisuutta ja kuuluu yksilökeskeiseen yhteistyöhön. Profiilin C opettajat 

kuitenkin arvioivat tämän väittämän matalimmaksi osana edellä mainittua 

summamuuttujaa. Vangriekenin ym. (2015) mukaan palautetta annetaan 
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harvemmin erityisesti sen jälkeen, kun opettajat ovat havainnoineet toistensa 

työskentelyä: näin on huolimatta siitä, että havainnointi Kochin (2014) mukaan 

vähentää opettajien eristäytyneisyyttä. Rakentavan palautteen antaminen kuuluu 

tärkeänä osana myös opettajien väliseen mentorointisuhteeseen (McAllister ym., 

2014), koska sen avulla voidaan vaikuttaa mahdollisesti positiivisesti opettajan 

urakehitykseen (Ephraim, 2021). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien tulee pyrkiä käymään keskusteluja 

kasvotusten kollegoidensa kanssa, ja heidän on osattava käydä näitä keskusteluja 

rakentavasti ja vastavuoroisesti. Lisäksi opettajien tulee arvostaa kollegoidensa 

osaamista. Aspforsin (2012) mukaan kollegiaalisuuteen kuuluu arvostus, joka antaa 

erityisesti uusille opettajille positiivista energiaa. Nissilän ym. (2015) mukaan 

avoimuutta ja positiivisia suhteita edistävässä työympäristössä opettajat pystyvät 

kokemaan tulevansa arvostetuiksi. Sosiaali- ja terveysalan opettajilla tulee olla 

riittävästi osaamista tiimityöskentelyyn yhdessä kollegoiden kanssa. Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan profiileihin A (ka 3,97) ja C (ka 3,34) (osajulkaisu 

IV) kuuluvat opettajat arvioivat tämän väittämän kohdalla osaamisensa 

korkeimmaksi. Burtonin (2015) mukaan tämän kaltainen yhteistyö antaa 

mahdollisuuden hyödyntää kokemuksia sekä ideoita ja näin lisätä luottamusta 

omiin ammatillisiin taitoihin. 

Yhteistyön tekeminen kollegoiden kanssa opiskelijoiden arvioinnissa on 

kollegiaalisuuteen kuuluva asia. Tämä väittämä arvioitiin korkeimmaksi kaikkien 

profiilien mukaan: A (ka 3,97), B (ka 3,93) ja C (ka 3,34) (osajulkaisu IV). Tuloksia 

voi tulkita niin, että sosiaali- ja terveysalan opettajat osaavat tehdä yhteistyötä 

kollegoidensa kanssa arvioidessaan opiskelijoita, sillä yhteistyön tasosta riippuen 

esimerkiksi yhteisopettajuudessa hyödynnetään näitä taitoja (Gladman, 2015; 

Pathrose ym. 2022). Opettajien tulee myös osata toimia niissä mahdollisissa 

tilanteissa, joissa yhteisopettajuuden aikana syntyy ristiriitoja opiskelijoiden läsnä 

ollessa. Pathrosen ym. (2022) mukaan ristiriitoja voi aiheutua nimenomaan 

yhteisopettajuuden vuoksi, ja nämä ristiriidat voivat vaikuttaa heikentävästi 

opetuksen laatuun. Mikäli opettajat pystyvät välttämään ristiriidat, he pystyvät 

täydentämään toisiaan yhteisopettajuuden ansiosta ja näin kehittymään 

ammatillisesti (Gladman, 2015).  

Kollegiaalisesti toimiessaan opettajien tulee osata antaa kollegoidensa 

toteuttaa ohjeita omalla tavallaan. Tämä opettajan pedagoginen vapaus on osa 

Suomen koulutusjärjestelmää. Rauhansalo & Vytautas (2017) suosittelevatkin 

pedagogisen vapauden hyödyntämistä osana opetusta. Yksilökeskeinen yhteistyö 

osana kollegiaalisuutta ja kollegiaalisuusosaamista on myös sitä, että opettajat 
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osaavat omalla toiminnallaan ehkäistä yksinäisyyttä työyksikössään. Tämän 

väittämän profiilin B ja C opettajat arvioivat matalimmaksi.  Lane ym. (2021) 

raportoivat, että yli puolet sosiaali- ja terveysalan opettajista oli itse kokenut tai 

todistanut viimeisen vuoden aikana tilanteita, joissa joku oli tarkoituksella jätetty 

pois toiminnasta. Samoin raportoivat myös McClendon ym. (2021) omassa 

tutkimuksessaan. Lisäksi covid-pandemia on viime vuosina asettanut omat 

haasteensa, sillä etätyöskentelyn aikana opettajat ovat saattaneet kokea 

eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä (Liesveld ym., 2021). 

7.4.2 Opettajan toiminta ja oikeudenmukaisuus 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien tulee työssään pystyä kohtaamaan erilaisia 

vaikeuksia, toimimaan joustavasti muutosten keskellä sekä haastamaan omaa 

osaamistaan ottamalla vastaan erilaisia haasteita, joita voivat olla uudet työtehtävät 

tai työskentelymenetelmät. Profiileihin B ja C kuuluvat opettajat arvioivat 

parhaaksi osaamisalueekseen haasteiden kohtaamisen työssä. Työssään sosiaali- ja 

terveysalan opettajat voivat kohdata erilaisia yhteiskunnallisia (Heinistö ym., 2018), 

koulutukseen (Heinistö ym., 2018) ja opetukseen (Ashraf ym., 2021; Bvumbwe & 

Mtshali, 2018; Carollo & Mason, 2017; Pathrose ym., 2022; Sinclair & Levett-

Jones, 2011), osaamiseen (Heinistö ym., 2018) sekä mentorointiin (Patterson, 2012; 

Wilson ym., 2010) liittyviä haasteita. Erilaiset haasteet kuitenkin kasvattavat 

opettajia (Enskär ym., 2011). 

On tärkeää, että opettajat tulevat kuulluiksi omassa työyhteisössään, osaavat 

toimia työntekijöinä työyhteisönsä hyväksi ja osaavat omalla toiminnallaan edistää 

organisaation asettamia tavoitteita. Profiiliin A kuuluvat opettajat arvioivat 

osaamistasonsa parhaaksi työyhteisön hyväksi toimimisessa. Opettajien tulisi myös 

pystyä kehittämään omaa osaamistaan suhteessa organisaation strategiaan. 

Mikkosen ym. (2019a) mukaan opettajat sitoutuvat strategian mukaiseen 

toimintaan silloin, kun ovat itse osallistuneet organisaation strategian 

kehittämiseen tai luomiseen. Lisäksi tässä strategiassa opettajien osaamisen 

kehittämisen tulisi näkyä tärkeänä päämääränä. Nokelaisen ym. (2019) mukaan 

sosiaali- ja terveysalan opettajien toiveissa oli saada tarpeitaan vastaavaa 

täydennyskoulutusta. Näitä olivat esimerkiksi tarve saada kollegiaalista 

vuorovaikutusta sisältävää koulutusta, jossa opettajat jakavat kokemuksiaan, saavat 

vertaistukea sekä mahdollisuuden moniammatilliseen keskusteluun. Tarjoamalla 

opettajien tarpeisiin vastaavaa koulutusta voidaan välttää tilanteet, joissa opettajille 

tarjottaisiin koulutusta, joka ei ole merkityksellistä heidän työnsä kannalta 
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(Koskimäki ym., 2021a). Omaa osaamistaan kehitettyään opettajat voivat 

myöhemmin kollegiaalisesti toimiessaan jakaa tätä osaamista muille yhteistyössä, 

jolloin osaaminen siirtyy eteenpäin ja kollegat voivat kehittää omaa osaamistaan 

(Koskimäki ym., 2021a) sekä ammattitaitoaan (Nokelainen ym., 2019).  

Opettajien on tärkeää osata pitää kiinni omista oikeuksistaan. Lisäksi heidän 

tulisi kokea arvostusta opettajana ja saada työstään riittävästi palautetta. Kokemus 

arvostetuksi tulemisesta opettajana ja työstä palautteen saaminen arvioitiin 

matalimmaksi jokaisessa profiilissa. Kollegiaalisuudessa opettajien tulisi tuntea 

kuuluvansa työyhteisöön, jossa arvostetaan heidän ainutlaatuista panostaan 

(Alleman ym., 2017). Havilandin ym. (2017) tutkimuksessa ilmeni, että opettajien 

työsuhteen laadun koettiin vaikuttavan arvostukseen. Määräaikaisessa työsuhteessa 

olevat henkilöt kuvailivat, että eivät saaneet arvostusta asiantuntijuutensa vuoksi, 

vaan siksi, että heidän tekemänsä työ antoi vakituisessa työsuhteessa oleville 

henkilöille aikaa keskittyä muihin töihin. Toisinaan arvostusta annettiin, mutta 

osallistujat kokivat saavansa arvostusta silloin, kun tehty työ palveli työpaikan 

tavoitteita. Saarasen ym. (2021) tutkimuksessa 73 % terveysalan opettajista oli sitä 

mieltä, että muut arvostivat heitä työntekijöinä. Lisäksi 72 % oli sitä mieltä, että 

työyhteisössä arvostetaan heidän työtään. Tämän tutkimuksen tulos on osittain 

ristiriidassa aiemmin mainittujen tutkimusten kanssa, sillä tässä tutkimuksessa 

jokaisen profiilin opettajat arvioivat matalimmaksi arvostuksen kokemuksen ja 

palautteen saamisen. Arvostuksen saamisen lisäksi on tärkeää sekä saada että antaa 

itse palautetta, sillä silloin voidaan vaikuttaa opettajan urakehitykseen, kuten edellä 

todettiin (Ephraim, 2021). Opettaja voi myös itse kerätä palautetta arvioidakseen 

omaa toimintaansa (Mikkonen ym., 2019a), mikäli kollegat eivät jostain syystä 

oma-aloitteisesti palautetta anna.  

7.4.3 Yhteistyö kollegojen kesken 

Kollegiaalisuuteen ja kollegiaalisuusosaamiseen kuuluu, että sosiaali- ja 

terveysalan opettajat osaavat kysyä neuvoja kollegoiltaan itselleen epäselvissä 

asioissa. Tässä tutkimuksessa jokaisen profiilin opettajat arvioivat tämän 

korkeimmaksi väittämäksi tässä summamuuttujassa. Neuvojen kysyminen on osa 

kollegiaalisuutta (Lasseter, 2013) ja ammatillista kehittymistä (Koch, 2014). 

Kysyessään neuvoa toisiltaan opettajat antavat arvostusta kollegan osaamiselle ja 

asiantuntijuudelle (Haviland ym., 2017). Hyviä neuvoja kannattaa myös jakaa oma-

aloitteisesti, sillä näin kollegat voivat kehittää omaa osaamistaan oppimalla uutta 
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toisiltaan (Koskimäki ym., 2021a). Neuvojen jakaminen kuuluu myös osaksi 

mentorointia, jossa mentori jakaa neuvoja mentoroitavalle (McAllister ym., 2014). 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien tulee osata tuottaa opetusmateriaaleja 

yhdessä kollegoidensa kanssa sekä haluta jakaa omia opetusmateriaalejaan omille 

kollegoilleen. Profiiliin A kuuluvat opettajat arvioivat matalimmaksi halun jakaa 

omia materiaalejaan. Tätä tulosta voidaan pitää merkkinä kollegiaalisuuden 

puutteesta (Palaniandy, 2017), sillä oman asiantuntemuksen jakaminen (Shah, 

2011), joka tässä tapauksessa näkyy materiaalien jakamisena, on osa 

kollegiaalisuutta. Kollegiaalinen ympäristö, jolle on ominaista kunnioitus, 

arvokkuus sekä aito toisista välittäminen, voivat edistää jakamisen kulttuuria. 

Lisäksi tarvitaan johdon vahvaa tukea, joka vaikuttaa jakamiseen. (Palaniandy, 

2017.) Santosh & Panda (2016) korostavat, että opettajat jakavat tietoa ja 

materiaaleja puutteellisesti, vaikka tällainen jakaminen ei ole uusi asia opetustyössä. 

Nissilän ym. (2015) mukaan jakaminen riippuu opettajien henkilökohtaisista 

ominaisuuksista, ja mentaliteetti saattoi heidän tutkimuksensa mukaan olla se, että 

opettajat pitivät materiaalin vain itsellään. Myös määräaikaisessa työsuhteessa 

olevat opettajat veivät opetusmateriaalin mukanaan, kun lopettivat työnsä.  Lisäksi 

Maloneyn ym. (2013) tutkimuksessa nousi esiin pelko siitä, että opettajien 

asiantuntijuutta ei enää tarvita, mikäli muut saavat käyttöönsä valmiiksi luodut 

materiaalit. Materiaaleja kannattaa kuitenkin jakaa sen vuoksi, että materiaaleilla 

on suuri vaikutus onnistuneeseen koulutukseen (Ndayisenga ym., 2020). 

Opetusmateriaalien valmistelu on aikaa vievä prosessi (Pathrose ym., 2022), joten 

materiaalien jakaminen on konkreettinen apu omille kollegoille (Koskimäki ym., 

2021a). 

Sosiaali- ja terveysalalla opettavilla tulisi olla halua työskennellä yhteisöllisesti 

kollegojensa kanssa. Työssään sosiaali- ja terveysalan opettajat tekevät 

monipuolista yhteistyötä, mikä ilmenee yhteisopettajuutena (Pathrose ym., 2022), 

yhteistyönä opiskelijoiden kliinisessä harjoittelussa (Kehus ym., 2019), 

moniammatillisena yhteistyönä (Gary ym., 2018), opetussuunnitelmien 

kehittämisenä (Carollo & Mason, 2017) sekä verkostoissa toimimisena (Sinclair & 

Levett-Jones, 2011). Tämän kaltaisen yhteistyön avulla opettajat voivat edistää 

yhteisöllisyyttä (Mäkisalo-Ropponen, 2011). Gladman (2015) huomauttaa, että 

yhteisopettajuuden metodia sovellettaessa opettajilla tulee olla hyvä keskinäinen 

suhde, sillä silloin heillä on mahdollisuus oman ammatillisen osaamisen 

kehittämiseen. Pathrosen ym. (2022) mukaan kollegiaalisuus näyttäytyy 

yhteisopettajuudessa ja opettajilla on tässä yhteydessä mahdollisuus luoda sellainen 

ympäristö, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä. Saarasen ym. (2021) tutkimuksen 
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mukaan 65 % opettajista oli sitä mieltä, että heillä on työssään mahdollisuus 

yhteistoiminnalliseen opettajuuteen. Yhteisopettajuutta on hyödynnetty myös 

hybridiopetuksessa (Lakhal ym., 2021), jonka voidaan katsoa olevan 

tulevaisuudessa lisääntyvä opetuksen muoto. 

Kollegiaalinen toiminta sallii opettajille mahdollisuuden jakaa omia ideoitaan 

avoimesti kollegojen kesken. Profiiliin B kuuluvat opettajat arvioivat 

matalimmaksi mahdollisuutensa jakaa ideoita avoimesti. Charner-Laird ym. (2016) 

korostavat, että kollegiaalisessa vuorovaikutuksessa ideoita ei ainoastaan tuoda 

esiin vaan niistä keskustellaan myös kriittisesti. Shah’n (2012) mukaan 

kollegiaalisuus lisää avoimuutta kollegoiden keskinäisessä kanssakäymisessä. 

Lanen ym. (2021) tutkimuksessa yli puolet sosiaali- ja terveysalan opettajista oli 

kuitenkin kokenut, että työkaverit kieltäytyivät avoimesti keskustelemasta työhön 

liittyvistä asioista. On tärkeää, että avoimuutta vaalitaan muutoinkin kuin 

vuorovaikutuksessa, sillä se edistää esimerkiksi mentorointina (White ym., 2010) 

toteutuvaa yhteistyötä (Nissilä ym., 2015). Näin avoimuuden avulla osapuolet 

pystyvät luomaan keskinäisen yhteyden, jossa kollegiaalisuus ja vastavuoroinen 

oppiminen korostuvat (Wilson ym., 2010). 

Kollegiaalisesti toimiessaan opettajat myös auttavat kollegoitaan 

perehdytyksessä. Tässä tutkimuksessa profiiliin C kuuluvat opettajat arvioivat 

väittämän tässä summamuuttujassa matalimmaksi (3,07) mutta kuitenkin 

keskitasolle. Profiiliin A ja B kuuluvat opettajat arvioivat osaamisensa korkeaksi 

tämän väittämän kohdalla. (osajulkaisu IV, taulukko 2.) Tulosta voidaan pitää 

hyvänä, sillä kokeneempien opettajien auttaessa perehdytyksessä uusia opettajia, 

nämä aloittelevat opettajat pystyvät luomaan suhteita kollegoihin. Tämän 

seurauksena nämä uudet opettajat pysyvät organisaatiossa ja opetustyössä 

paremmin. (Charner-Laird ym., 2016.) Saarasen ym. (2021) tutkimuksessa alle 

puolet opettajista oli sitä mieltä, että uusien työntekijöiden perehdyttäminen työhön 

ja työyksikköön oli ollut onnistunutta. Perehdytyksen lisäksi opettajat voivat 

mentoroimalla helpottaa uuden opettajan työhön siirtymistä (McAllister ym., 2014) 

ja lisätä heidän ammatillista kasvuaan (Attard Tonna, 2019). Toisiaan auttaessaan 

opettajat lisäävät työyhteisönsä kompetenssia ja edistävät työtyytyväisyyttä 

(Emamzadeh Ghasemi ym. 2014; Poorman & Mastorovich, 2017). Kun opettajat 

kokevat saaneensa apua, he auttavat myöhemmin itse muita tilanteissa, joissa apua 

tarvitaan (Nissilä ym., 2015). Yksi tapa auttaa toisia on antaa tukea sitä uransa 

alussa tarvitseville uusille opettajille (Fritz, 2018; Paul, 2015). Tourangeaun ym. 

(2014) mukaan kollegiaalinen tuki lisää terveysalan opettajien työhön sitoutumista. 
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Saarasen ym. (2021) tutkimuksen mukaan 85 % terveysalan opettajista oli sitä 

mieltä, että he saavat apua tai tukea työkavereiltaan. 

7.4.4 Organisaation ulkopuolinen yhteistyö 

Työssään sosiaali- ja terveysalan opettajat eivät tee yhteistyötä pelkästään oman 

organisaationsa sisällä, vaan yhteistyö tapahtuu myös organisaation ulkopuolella. 

Kollegiaalisuutta on se, että opettajat osaavat kehittää monialaisia 

yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämiseksi. Tämän yhteistyöverkostojen 

kehittämisen profiiliin A kuuluvat opettajat itse arvioivat korkeimmaksi. Tämä on 

tärkeä taito, sillä verkostojen avulla opettajat voivat kehittää omaa osaamistaan 

(van den Beemt ym., 2018), mikä laajemmin voi hyödyttää myös organisaatiota ja 

auttaa toiminnan kehittämisessä. Lisäksi opettajien tulee osata kehittää 

työelämäyhteistyötä eri osapuolten kanssa, mukaan lukien julkiset ja kolmannen 

sektorin toimijat sekä yksityiset yritykset. Profiileihin B ja C kuuluvat opettajat 

arvioivat itse osaamisensa korkeimmaksi tässä työelämäyhteistyön kehittämisessä. 

Tämä tulos on linjassa Kotilaisen ym. (2020) tutkimuksen kanssa, jossa opettajat 

arvioivat hyväksi kykynsä toimia työelämäyhteistyössä eri tahojen kanssa. Silloin 

kun opettajat osaavat toimia työelämäyhteistyössä, voi olettaa, että he osaavat myös 

kehittää tätä yhteistyötä. Työelämäyhteistyö ei pelkästään lisää opettajan osaamista 

(Koskimäki ym., 2021a) vaan kehittää myös organisaation toimintaa ja parantaa 

opetusta ja opiskelijoiden oppimista (Ndayisenga ym., 2020). Tämän kaltaisen 

yhteistyön seurauksena opettajat pystyvät ylläpitämään myös omaa osaamistaan, 

koska heillä on yhteys käytännön kentän toimijoihin (Heinistö ym., 2018; 

Nokelainen ym., 2019) sekä mahdollisuus toimia itse kliinisessä työssä (Koskimäki 

ym., 2021a). Nämä luodut verkostot työelämän toimijoiden ja 

koulutusorganisaatioiden välillä varmasti edistävät myös keskinäistä yhteistyötä, 

joka on todettu tärkeäksi osaksi opiskelijoiden kliinistä harjoittelua (Kehus ym., 

2019).  

Opettajien tulee myös osata hyödyntää opetuksessa työelämän ja 

koulutusorganisaatioiden yhteistyömahdollisuuksia. Myös tämä arvioitiin profiiliin 

A kuuluvien opettajien arvion mukaan korkeimmaksi. Tämä tulos eroaa profiilin A 

kohdalla Kotilaisen (2020) tutkimuksesta, jonka tulosten mukaan opettajat 

arvioivat keskitasolle kykynsä hyödyntää työelämäyhteistyötä opetuksessaan. 

Olisikin tärkeää, että opettajille luotaisiin mahdollisuudet laajempaan yhteistyöhön 

eri toimijoiden kanssa, sillä Salmisen ym. (2013) tutkimuksessa esimerkiksi 

opiskelijaohjaajat arvioivat tekevänsä yhteistyötä opettajien kanssa pelkästään 
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pääasiassa opiskelijaohjauksen ja arviointikeskustelujen yhteydessä. Myös 

hoitotyön johtajat tekivät yhteistyötä kliinisen harjoittelun, tutkimus-, kehittämis- 

ja innovaatiotoiminnan sekä henkilökunnan koulutuksen alueilla. (Salminen ym., 

2013.) Jatkossa olisi tärkeää, että opettajien ja kliinisessä työssä toimivien 

yhteistyötä voitaisiin parantaa, jotta yhteistyötä voisi tapahtua laajemmin kuin 

pelkästään arvioinnin yhteydessä. Näin opiskelijoilla olisi mahdollisuus parempaan 

oppimiseen (Ndayisenga ym., 2020).  

Organisaation ulkopuoliseen yhteistyöhön kuuluu myös taito osata kehittää 

kansainvälistä ja monikulttuurista yhteistyötä. Tämä arvioitiin jokaiseen profiiliin 

kuuluvien opettajien itsearvion mukaan heikoimmaksi osaamisalueeksi: profiilin B 

opettajilla osaaminen oli matalaa (2,10), ryhmillä A (3,19) ja C (2,51) puolestaan 

keskitasoa (osajulkaisu IV, taulukko 2). Tämä tulos on poikkeava profiiliin B 

kuuluvien opettajien kohdalla verrattuna Kotilaisen ym. (2020) tutkimukseen, jossa 

kansainvälisen yhteistyön tekeminen arviointiin keskitasolle. Jatkossa olisi tärkeää 

panostaa opettajien kansainväliseen ja monikulttuuriseen yhteistyöhön, koska se on 

osa sosiaali- ja terveysalan opettajan työtä (Enskär, 2011; Han ym., 2020; Patterson, 

2012). Tämän yhteistyön seurauksena opettajat voivat päästä uusiin verkostoihin 

(Han ym., 2020) luomaan uusia kumppanuuksia (Rincón-Gallardo & Fullan, 2016) 

sekä kehittämään omaa ammatillista osaamistaan (Koskimäki ym., 2021a). 

Konkolan ym. (2021) mukaan suurin osa sosiaali- ja terveysalan opettajista jo nyt 

osallistuu kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi terveystieteiden opettajaksi 

opiskelevat pitivät verkostoitumista tärkeänä osana opettajan osaamista (Kuivila 

ym., 2020).  

7.4.5 Viestintä ja luottamus 

Kollegiaalisuuteen kuuluu, että opettajilla on mahdollisuus puhua kollegoilleen 

omista tunteistaan ja kokemuksistaan. Tämä arvioitiin profiiliin B ja C kuuluvien 

opettajien mukaan matalimmaksi. Tätä tulosta voidaan pitää huolestuttavana 

merkkinä kollegiaalisuuden puutteesta, sillä kollegiaalisessa ilmapiirissä opettajilla 

tulisi olla mahdollisuus puhua asioista siten, että kollegat kuuntelevat heitä 

(Palaniandy, 2017). Lisäksi on tärkeää, että opettajilla on mahdollisuus keskustella 

kohtaamistaan ongelmista ja työn ulkopuolisista asioista kollegoiden kanssa. 

Profiiliin B kuuluvat opettajat arvioivat keskustelun työn ulkopuolisista asioista 

korkeimmaksi. Tämän tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuuteen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa on hyvät mahdollisuudet 

keskustella myös muista kuin opetukseen liittyvistä asioita. Tätä voidaan pitää tässä 
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laajuudessa uutena kollegiaalisuuteen liittyvänä asiana, sillä aikaisemmissa 

tutkimuksissa kollegiaalinen vuorovaikutus on liittynyt hyvin paljon, joskaan ei 

kokonaan, työhön (kts. esim. Charner-Laird ym., 2016; Palaniandy, 2017).  Näihin 

sosiaali- ja terveysalan opettajien sosiaalisiin suhteisiin sidoksissa oleviin asioihin 

on tärkeää kiinnittää huomiota, koska tällä tavoin voidaan sosiaali- ja terveysalan 

opettajat saada pysymään paremmin työssään (Evans, 2013; Paul, 2015). Olisi 

tärkeää, että sosiaalisia suhteita vahvistettaisiin esimerkiksi yhteisillä tapaamisilla 

(Saaranen ym., 2021), joissa opettajat voivat lujittaa keskinäisiä suhteitaan työajan 

ulkopuolella. Näin toimittaessa olisi mahdollisuus välttää osaltaan opettajien 

työuupumusta, sillä Meredithin ym. (2020) mukaan työuupumus on – ainakin 

jossain määrin – tarttuvaa ja tarttuminen tapahtuu sosiaalisten suhteiden kautta 

tapahtuvan vuorovaikutuksen myötä. Sosiaalisia suhteita vahvistettaessa opettajilla 

olisi mahdollisuus rohkeammin tuoda esiin myös positiivisia kokemuksia ja 

tunteita, jotka ovat myös tarttuvia (Chen ym., 2015). Kiinnittämällä huomiota 

kollegiaalisuuteen, panostamalla siihen ja vahvistamalla siihen liittyviä tekijöitä 

voidaan vaikuttaa positiivisesti opettajiin ja heidän hyvinvointiinsa. 

Luottamus on tärkeä osa kollegiaalisuutta, ja sosiaali- ja terveysalan opettajien 

tulisi voida luottaa kollegoihinsa. Profiiliin A kuuluvat opettajat arvioivat 

matalimmaksi luottamuksen kollegoihin. Tämä tulos voi viitata kollegiaalisuuden 

puutteeseen, sillä luottamus on määritelty osaksi kollegiaalisuutta (Ning ym., 2015).  

Saarasen ym. (2021) tutkimuksen mukaan 73 % terveysalan opettajista oli sitä 

mieltä, että heidän työyhteisössään luotetaan toisten työpanokseen. Nissilän ym. 

(2015) mukaan positiivinen työympäristö edistää opettajien keskinäisiä 

luottamuksellisia suhteita. Siksi olisi tärkeää, että opettajat yhdessä tekisivät työtä 

keskinäistä luottamusta tukevan työympäristön saavuttamiseksi. Tällöin heillä olisi 

molemminpuolisen luottamuksen ansiosta mahdollisuus myös oppia toinen 

toisiltaan (Attard Tonna, 2019). Hauge (2019) korostaa, että luottamus on edellytys 

yhteistyön onnistumiselle ja luottamus lisääntyy, kun opettajat tekevät tehtävänsä 

ja kantavat vastuunsa onnistuneesti sekä osoittavat toisilleen kärsivällisyyttä ja 

keskinäistä ystävällisyyttä. Luottamus voi myös lisätä mentorointiprosessin 

onnistumista (Doyle ym., 2019) ja näin vaikuttaa myös opettajien urakehitykseen 

(Ephraim, 2021). Lisäksi Patterson (2012) tuo esiin luottamuksen roolin 

kansainvälisissä kumppanuuksissa, joita sosiaali- ja terveysalan opettajien tulisi 

Mikkosen ym. (2019a) mukaan osata rakentaa ja kehittää. Myös Rincón-Gallardo 

& Fullan (2016) korostavat luottamuksen tärkeyttä kumppanuuksissa ja 

verkostoissa. Näin ollen luottamus on tärkeä, laajasti moniin asioihin vaikuttava 

osa sosiaali- ja terveysalan opettajien työtä. 
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Kollegiaalisuus sallii sen, että opettajat voivat mennä suoraan asiaan 

keskusteluissa. Tämä arvioitiin parhaaksi profiiliin A ja C kuuluvien opettajien 

arvioinneissa. On kuitenkin huomioitava, että tämä asia on hyvin sidoksissa 

suomalaiseen kulttuuriin, jossa on helppo ottaa asiat suoraan puheeksi 

keskusteluissa – tämä ei välttämättä ole asianmukaista muista kulttuureista tulevien 

kollegoiden kohdalla (Ning ym., 2015). Lisäksi pedagogisen vapauden 

arvostaminen (Rauhansalo & Vytautas, 2017) siten, että kollegoille annetaan 

mahdollisuus toteuttaa annettuja ohjeita omalla tavallaan, saattaa vaihdella eri 

maissa. Nämä ovat myös syitä, jotka vaikuttavat osaltaan tämän tutkimuksen 

tulosten yleistettävyyteen, joita voidaan yleistää Suomessa toimiviin sosiaali- ja 

terveysalan opettajiin, mutta kansainvälinen yleistys kaikkiin sosiaali- ja 

terveysalan opettajiin vaatii lisätutkimusta jatkossa. 

7.4.6 Sosiaali- ja terveysalan opettajan kollegiaalisuusosaamista 

selittävät tekijät 

Tässä tutkimuksessa sosiaali- ja terveysalan opettajien koulutus (p<0,001) ja 

tämänhetkinen tehtävänimike (p=0,003) olivat tilastollisesti merkitseviä tekijöitä 

sosiaali- ja terveysalan opettajien itsearvioidussa kollegiaalisuusosaamisessa. On 

tärkeää, että opettajat arvioivat omaa osaamistaan, sillä oman osaamisen kriittinen 

arviointi voi vahvistaa ammatillista kehittymistä (Koskimäki ym., 2021c). Tämän 

tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaaminen laskee heidän koulutustasonsa noustessa, sillä profiiliin 

C kuuluvat opettajat, joissa oli muiden profiilien opettajiin verrattuna 

prosentuaalisesti eniten tohtorin tutkinnon suorittaneita, arvioivat osaamisensa 

matalimmaksi verrattuna muiden profiilien opettajien itsearvioituun 

kollegiaalisuusosaamiseen. Tätä tulosta voidaan pitää merkittävänä, sillä voisi 

olettaa, että osaamisen taso korreloisi korkeamman koulutustason kanssa. Tämä 

koulutustason ja osaamisen yhteys näkyi esimerkiksi Youssefin ym. (2018) 

tutkimuksessa, jossa tohtorin tutkinnon suorittaneet opettajat arvioivat näyttöön 

perustuvan toiminnan osaamisensa paremmaksi kuin maisterin tutkinnon 

suorittaneet. Tämä ero tuli ilmi myös Koivulan ym. (2011) tutkimuksessa, jossa 

tohtorin tutkinnon suorittaneet arvioivat osaamisensa paremmaksi verrattuna 

maisterin tutkinnon suorittaneisiin. 

Profiileihin A ja B kuului toiseksi eniten ylemmän 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita. Heidän itsearvioitu 

kollegiaalisuusosaamisensa oli parempaa kuin profiiliin C kuuluvilla opettajilla. 
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Tämä korkeammaksi arvioitu osaaminen saattaa liittyä ammattikorkeakoulutuksen 

käytännönläheisyyteen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014). Opettajien 

tämänhetkisen tehtävänimikkeen tilastollinen merkitsevyys niin ikään puoltaa sitä, 

että opettajien koulutustason noustessa heidän kollegiaalisuusosaamisensa laskee, 

sillä yliopettajana toimimiseen vaaditaan tohtorin tutkinto (Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista 1129/2014). Profiiliin C kuuluvista opettajista 

prosentuaalisesti toiseksi eniten toimi yliopettajina. Yksi tätä selittävä tekijä saattaa 

(erityisesti tohtorin tutkinnon suorittaneilla) olla työmäärä, joka rajoittaa opettajien 

kokemusta siitä, missä määrin he voivat tehdä laajaa yhteistyötä muiden kanssa. 

Tämä on johdonmukaista sen kanssa, että profiiliin C kuuluvat opettajat kokivat 

todennäköisemmin, ettei heitä kuunneltu työyhteisössä, etteivät he pystyneet 

kehittämään kansainvälistä tai monikulttuurista yhteistyötä eikä heillä ollut 

mahdollisuutta keskustella omista tunteistaan ja kokemuksistaan. Tämä vastaa 

myös hyvin Saarasen ym. (2020) tuloksia, joiden mukaan sosiaali- ja terveysalan 

opettajat olivat tyytymättömiä työmääräänsä, työnsä henkiseen kuormittavuuteen 

ja käytettävissä olevien mielenterveystuen ja -resurssien riittävyyteen. 

On myös tärkeää panostaa organisaatiotasolla kollegiaalisuuteen ja 

kollegiaalisuuden kehittämiseen. Tämä organisaation rooli osana sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kollegiaalisuutta ei kuitenkaan tullut esiin kuvailevissa 

tutkimuksissa. Tätä kehitystyötä voidaan toteuttaa mentorointina ja tuen 

antamisena erityisesti korkeammin koulutetuille opettajille, kuitenkaan 

unohtamatta aloittelevia opettajia, jotka myös tarvitsevat tukea ja mentorointia. 

Tässä kehitystyössä johtajilla on tärkeä rooli, sillä heidän tehtävänsä on käydä 

vuoropuhelua henkilöstön kanssa (Stiles ym., 2011) asioissa eteenpäin 

pääsemiseksi. Monet tohtorin tutkinnon suorittaneet toimivat myös johtajina, ja 

tulevaisuudessa tarvitaan edelleen korkeasti koulutettuja henkilöitä johtajiksi. 

Kuitenkin organisaatioissa on tuettava kollegiaalisuutta, jotta nämä henkilöt 

pystyisivät itse jatkossa toimimaan niin, että osaavat ottaa henkilöstön huomioon 

kollegiaalisesti. (Stiles ym., 2011.) 
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7.5 Tutkimuksen luotettavuus 

7.5.1  Vaihe 1: Kuvailevan tutkimuksen luotettavuus (osajulkaisu I & 

II) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuus (osajulkaisu I) 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tässä tutkimuksessa arvioidaan 

uskottavuuden (credibility), riippuvuuden (dependability), vahvistettavuuden 

(confirmability), siirrettävyyden (transferability) (Lincoln & Guba, 1985) sekä 

myöhemmin lisätyn autenttisuuden (authenticity) kriteereillä (Connelly, 2016; 

Guba & Lincoln, 1994). 

Uskottavuus (credibility) liittyy aineiston tai osallistujien näkemysten 

todenmukaisuuteen (Amankwaa, 2016; Cope, 2014; Thomas & Magilvy, 2011). 

Tämän tutkimuksen uskottavuutta lujittavat harkinnanvaraisesti tehty 

osallistujavalinta (Polit & Beck, 2011) ja se, että osallistujat kertoivat 

kokemuksensa kollegiaalisuudesta (Thomas & Magilvy, 2011). Aineiston keruu 

tapahtui todellisissa oppilaitosympäristöissä, mitä voidaan pitää tutkimuksen 

uskottavuutta lisäävänä tekijänä (Lincoln & Guba, 1985). Uskottavuutta lisää myös 

se, että kerätystä aineistosta nostettiin suoria lainauksia (Polit & Beck, 2011).  

Riippuvuutta (dependability) voidaan arvioida tarkastelemalla, onko tutkimus 

toteutettu tieteellistä tutkimusta ohjaavien yleispätevien periaatteiden mukaisesti 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tämän tutkimuksen kaikissa vaiheessa noudatettiin 

tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2012). Myös luotettavuudeksi käännetyn kriteerin dependability (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018) toteutumista voidaan arvioida havaintojen johdonmukaisuuden ja 

toistettavuuden perusteella (Amankwaa, 2016; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tässä 

tutkimuksessa työnohjaaja tarkasti, että havainnot, tulkinnat ja johtopäätökset 

pohjautuvat kerättyyn aineistoon.  

Vahvistettavuus (confirmability) liittyy tutkijan neutraaliuteen (Amankwaa, 

2016; Connelly, 2016) tai siihen, onko tutkimukseen osallistuneista tehty kuvaus 

riittävä. Tutkimuksessa myös kuvattiin kattavasti osallistujat taustatietoineen, mikä 

sekin lisää luotettavuutta. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Tässä tutkimuksessa tutkija 

pyrki toimimaan mahdollisimman neutraalisti koko tutkimuksen ajan. Tutkija ei 

esimerkiksi itse työskennellyt niissä oppilaitoksissa, joista haastateltavat oli valittu. 

Tämä etäisyys pienensi mahdollisen harhan riskiä ja auttoi tutkijaa pysymään 
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mahdollisimman neutraalina. Täydellistä objektiivisuutta ei kuitenkaan voi 

saavuttaa, sillä on mahdollista, että tutkijan mielenkiinto näkyy tutkimuksessa 

(Guba & Lincoln, 1985).   

Siirrettävyydellä (transferability) tarkoitetaan tutkimuksen tulosten 

sovellettavuutta muissa konteksteissa (Amankwaa, 2016; Connelly, 2016). 

Tutkimus toteutettiin ammatillisessa oppilaitoksessa sekä ammattikorkeakouluissa, 

joten tältä osin tulokset ovat siirrettävissä muihin vastaaviin Suomen sosiaali- ja 

terveysalan oppilaitoksiin. Tutkimuksen jokainen vaihe on myös raportoitu tarkasti, 

joten tutkimusta voidaan hyödyntää myös muissa konteksteissa. 

Autenttisuus (authenticity) viittaa siihen, missä määrin tutkija pystyy 

näyttämään rehellisesti erilaisia todellisuuksia ja realistisesti kuvaamaan 

osallistujien elämää. Tässä tutkimuksessa nostettiin esiin suoria lainauksia, mikä 

uskottavuuden lisäksi vahvistaa myös autenttisuutta. Niin ikään autenttisuutta 

tukee osallistujien valinnassa käytetty harkinta. (Connelly, 2016.) 

Systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

(osajulkaisu II) 

Tämän systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta 

lisäävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että sen toteutuksen kaikissa vaiheissa 

noudatettiin Joanna Briggs instituutin (JBI) ohjeistusta (Aromataris & Munn, 2020). 

Aineistonhankinnan luotettavuutta lisää se, että hakusanat määriteltiin yhdessä 

informaatikon kanssa: näin haku pystyttiin toteuttamaan paremmin, ja mukaan 

saatiin runsaasti alkuperäisartikkeleita. Hakusanojen lisäksi määriteltiin tarkat 

sisäänotto- ja poissulkukriteerit, jotka perustuivat PICo:n (Lizarondo ym., 2020) ja 

PEO:n (Moola ym., 2020) ohjeistuksiin (osajulkaisu II).  

Tämän systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen protokolla 

rekisteröitiin PROSPEROon. Lisäksi osajulkaisussa II on kuvattu tarkasti tämän 

katsauksen prosessi, jotta myös muilla tutkijoilla olisi mahdollisuus toistaa 

tutkimus ja saada samat hakutulokset.  Nämä asiat lisäävät tämän tutkimuksen 

luotettavuutta (Garcia-Doval ym., 2017). 

Julkaisuharhaa ja kieliharhaa pyrittiin vähentämään sillä, että tiedonhaku 

tehtiin viidestä eri tietokannasta ilman aikarajausta. Alkuperäistutkimusten tuli olla 

vertaisarvioituja ja joko suomeksi tai englanniksi julkaistuja. Lisäksi 

alkuperäistutkimuksia haettiin manuaalisesti. (Munn, 2022.) Toisaalta kieliharhaan 

on vaikuttanut se, että kielirajaus tehtiin pelkästään suomen ja englannin kieleen, 

minkä vuoksi joitain aiheen kannalta relevantteja alkuperäistutkimuksia on 
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mahdollisesti jäänyt pois katsauksesta. Julkaisuharhaa vähentää sen sijaan se, että 

manuaalisella haulla onnistuttiin löytämään mukaan yksi alkuperäistutkimus. 

(Niela-Vilén & Hamari, 2016.)  

Tutkimusten valinnan teki kolme tutkijaa, jotka kävivät läpi löydetyt 

alkuperäistutkimukset ensin otsikko- ja tiivistelmätasolla sekä lopuksi vielä lukien 

kokonaiset tekstit valituista alkuperäistutkimuksista. Mikäli tutkijat olivat eri 

mieltä, yhteisymmärrykseen päästiin keskustelemalla ongelmakohdista. Tällä 

tavalla pystyttiin valitsemaan aihealueen kannalta relevantit tutkimukset ja samalla 

lisäämään tutkimuksen luotettavuutta (Garcia-Doval ym., 2017).  

Kolme tutkijaa arvioi valitut alkuperäistutkimukset Joanna Briggs instituutin 

(JBI) ohjeiden mukaisesti. Laadulliset tutkimukset arvioitiin omalla 

tarkistuslistallaan (Lockwood ym., 2020) ja määrälliset omallaan (Moola ym., 

2020). Mukaan otetun monimenetelmällisen tutkimuksen laadunarvioinnissa 

käytettiin molempia edellä mainittuja tarkistuslistoja. Myös tässä vaiheessa tutkijat 

keskustelivat keskenään, mikäli erimielisyyttä esiintyi laadunarviointiprosessin 

aikana. Kolmen tutkijan tekemää laadunarviointia voidaan pitää tämän 

systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta 

lisäävänä tekijänä (Niela-Vilén & Hamari, 2016). Tähän tutkimukseen otettiin 

mukaan kaikki valitut alkuperäistutkimukset, sillä ennalta ei määritelty rajaa sille, 

miten monen kohdan on täytyttävä laadunarvioinnissa (Lockwood ym. 2020). 

Tutkimusten tarkka kuvaus lisää luotettavuutta; tässä tutkimuksessa riittävään 

tarkkuuteen päästiin antamalla tietoa alkuperäistutkimuksista (Garcia-Doval ym., 

2017). 

Luotettavuutta lisäävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että tutkija kävi läpi 

valittuja alkuperäistutkimuksia useaan kertaan saadakseen kokonaiskuvan niiden 

tuloksista. Tietojen syntetisointiin käytettiin apuna Microsoft Word -ohjelmaa. 

Sisällönanalyysi toteutettiin laadullisista tutkimuksista tiivistämällä sosiaali- ja 

terveysalan opettajien kollegiaalisuutta kuvaavat tulokset (Mikkonen & Kääriäinen, 

2020). Vaikka sisällönanalyysin etenemistä seurasi työnohjaaja, olisi mahdollista 

harhaa voitu pienentää, mikäli kaikki tutkijat erikseen olisivat poimineet tiedot 

alkuperäistutkimuksista (Aromataris & Pearson, 2014). Raportoinnissa käytettiin 

PRISMAn tarkistuslistaa, minkä voidaan myös katsoa lisäävän tutkimuksen 

luotettavuutta (Moher ym., 2009). 
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7.5.2 Vaihe 2: Mittarin kehittämisen ja luotettavuuden testaamisen 

reliabiliteetti (osajulkaisu III) 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen CollegialityComp-

mittari perustui laadulliseen tutkimukseen (osajulkaisu I) sekä systemaattiseen 

monimenetelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen (osajulkaisu II). Asiantuntijat, jotka 

koostuivat yliopisto-opettajista, yliopistonlehtorista, yliopettajasta, professorista 

sekä tutkijoista, arvioivat kysymysten näennäis- ja sisältövaliditeettia. Näin 

pyrittiin vahvistamaan luotettavuutta, sillä asiantuntijoiden arvioinnin avulla 

mittaria pystyttiin tarkastelemaan objektiivisesti. Mittarin sisältövaliditeettia 

arvioitiin luotettavuusindeksillä (CVI) laskemalla jokaiselle väittämälle omat arvot 

(I-CVI) sekä koko mittarin luotettavuusindeksi (S-CVI/Ave). (Polit ym., 2007.) 

Asiantuntijat saivat yhtenäiset ohjeet arvioinnin toteuttamiseen, ja heillä oli myös 

mahdollisuus kommentoida väittämiä; nämä kommentit huomioitiin väittämien 

muokkaamisessa. I-CVI-arvojen tulisi olla välillä 1–0,83, riippuen arvioitsijoiden 

määrästä. S-CVI/Aven olisi hyvä olla 0,90 (Polit ym., 2007). 

Mittarin rakennevaliditeetti testattiin eksploratiivisella faktorianalyysillä 

(Yong & Pearce, 2013). Tässä vaiheessa viisi väittämää jätettiin lopullisen mittarin 

ulkopuolelle, sillä näiden väittämien lataukset olivat <0,300. Tämä ei kuitenkaan 

vaikuttanut siihen, että teoreettisesti olisi menetetty väittämiä, jotka olivat oleellisia 

kollegiaalisuusosaamisen kannalta. Tämän tutkimuksen melko matalaa otoskokoa 

voidaan pitää luotettavuuteen vaikuttavana tekijänä, sen ollen kuitenkin soveltuva 

faktorianalyysin toteuttamiseen (Williams ym., 2010). Vastaajien määrä täytti 

vaateen viidestä vastaajasta väittämää kohden (DeVon ym., 2007), mitä voidaan 

pitää riittävänä. Sisäistä johdonmukaisuutta osoittavat Cronbachin alfakertoimet 

olivat välillä 0,83–0,86. Näitä arvoja voidaan pitää hyväksyttävinä, sillä ne ylittivät 

arvon 0,70 (Tavakol & Dennick, 2011). Mittarin sisältö- ja rakennevaliditeetti 

todettiin hyväksi (osajulkaisu III).  

Vaikka mittari todettiin päteväksi, vaatii se kuitenkin jatkokehitystä. Tämä 

jatkokehitys liittyy erityisesti mittarissa käytettyyn vastausasteikkoon, minkä 

päivittämistä tulisi harkita. Tällä tavalla voitaisiin edelleen parantaa tutkimuksen 

luotettavuutta, kun samanmielisyyttä kuvaavien vaihtoehtojen sijaan 

hyödynnettäisiin paremmin osaamista kuvaavia vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa 

mittarin vastausasteikon voisi esimerkiksi muuttaa muotoon ”1. matala, 2. 

keskitaso 3. korkea” (ks. esim. Manoj kumar ym., 2022) tai ”1. huono, 2. 

kohtalainen, 3. hyvä, 4. erinomainen” (Wanchai ym., 2021), jättäen kuitenkin 

neutraalin vaihtoehdon pois, koska kyseessä on osaamisen mittaus ja tiettyä 
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osaamisen tasoa halutaan selvittää (Tohmola ym., 2021). Tämän tutkimuksen 

aineiston keruu toteutettiin osana SHaREducation -verkostoa, jossa käytetty 

asteikko oli määritelty ennakkoon tilastotieteilijän konsultoinnin mukaan. 

Aikaisemmissa osaamista käsittelevissä tutkimuksissa on kuitenkin hyödynnetty 

saamaa asteikkoa kuin tässä tutkimuksessa (ks. esim. Kaarlela ym., 2022; 

Kotilainen ym., 2020; Kuivila ym., 2022; Mikkonen ym., 2020).  

Mittarissa selkeästi vahvin osa-alue oli yksilökeskeinen yhteistyö, jonka 

selitysosuus oli 32,6 %. Toiseksi suurin selitysosuus, 9 %, oli opettajan toiminta ja 

oikeudenmukaisuus -osa-alueella ja kolmanneksi suurin oli yhteistyö kollegojen 

kesken -osa-alueella 5,40 %:n selitysosuudella. Kaksi viimeistä osa-aluetta, 

organisaation ulkopuolinen yhteistyö sekä viestintä ja luottamus, saivat 4,7 %:n ja 

4,6 %:n selitysosuudet. Raportoinnissa luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä 

vahvistettiin hyödyntämällä COSMIN-tarkistuslistaa (Mokkink ym., 2010). 

Vaikka tämän tutkimuksen mukaan mittarin sisältö- ja rakennevaliditeetti 

todettiin hyväksi, on jatkokehityksessä otettava huomioon myös kriteerivaliditeetti, 

varsinkin jos mittarin asteikkoa jatkossa kehitetään eteenpäin (Mikkonen ym., 

2022b; Polit, 2015).  

7.5.3 Vaihe 3: Poikkileikkaustutkimuksen luotettavuus (osajulkaisu 

IV) 

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamista tarkasteltiin 

CollegialityComp-mittarilla, jonka rakenne- ja sisältövaliditeetti sekä sisäinen 

johdonmukaisuus todettiin hyväksi (kappale 5.4.2) (osajulkaisu III). On kuitenkin 

otettava huomioon se, että tämä tutkimus edustaa opettajien subjektiivista arviota 

omasta kollegiaalisuusosaamisestaan, mikä on saattanut vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen, mikäli opettajat eivät ole olleet kriittisiä oman osaamisensa 

arvioinnin suhteen kyselyyn vastatessaan (Kettunen ym., 2013; Kotilainen ym., 

2020). Tulosten luotettavuutta osaltaan heikentää se, että kolmeen osaamisprofiiliin 

tilastollisesti merkitsevät tekijät olivat ainoastaan koulutus sekä nykyinen 

tehtävänimike. 

Mikkosen ym. (2022a) kuvaamalla voima-analyysillä arvioitiin otoskokoa. 

Arvioinnin perusteella kohtalaisen vaikutuskoon saavuttamiseksi (d=0,5) 

tarvittaisiin 200 vastaajaa vastausprosentin ollessa 10–20 %. Sosiaali- ja 

terveysalan opettajat kutsuttiin tutkimukseen ennalta hyvin määriteltyjen 

sisäänottokriteerien mukaisesti. Kutsutuista (N=1179) sosiaali- ja terveysalan 

opettajista 243 vastasi kyselyyn, ja vastausprosentti oli 20,6 %. Vastausprosentti oli 
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riittävä tukeakseen tutkimuksen luotettavuutta, vaikkakin se olisi voinut olla 

suurempi. On kuitenkin huomioitava, että Suomen väkiluku on kokonaisuudessaan 

pieni, millä on oma vaikutuksensa myös sosiaali- ja terveysalan opettajien määrään 

ja näin ollen tämän tutkimuksen vastausprosenttiin. Lisäksi opettajien mahdollisten 

työtehtävien lisääntyminen sekä pienentyneet resurssit saattavat osaltaan vaikuttaa 

siihen, että aika ei välttämättä riitä erilaisiin kyselyihin vastaamiseen. 

Vastausprosentti on kuitenkin hyvä vertailtaessa sitä muihin osaamista käsitteleviin 

tutkimuksiin (ks. esim. Kotilainen ym., 2020; Mikkonen ym., 2020), joissa 

vastausprosentit ovat jääneet matalammaksi verrattuna tämän tutkimuksen 

vastausprosenttiin. Aikaisemman tutkimustiedon (Burgard ym., 2020; Shih & Fan, 

2008) valossa sähköisten kyselyiden keskimääräiset vastausprosentit olivat 43 % 

ja 34 %. Edellä esitettyihin keskimääräisiin vastausprosentteihin verrattaessa tämän 

tutkimuksen vastausprosentti jää huomattavasti pienemmäksi. Vaikka osallistujat 

saivat muistutusviestejä kyselyyn vastaamisesta, ne ovat saattaneet jäädä 

sähköpostissa huomaamatta (Daikeler ym., 2020). 

Mikäli kysely olisi toteutettu paperiversiona, olisi vastausprosentti 

mahdollisesti ollut korkeampi, ainakin kyselyn toimiessa muistutuksena tietyn 

aikaa ollessaan vastaajan käden ulottuvilla (Daikeler ym., 2020). Toisaalta elämme 

ajassa, jossa olettamuksena on, että asiat voidaan hoitaa sähköisesti. Tähän liittyen 

interaktiivisuuden on todettu vaikuttavan siihen, että kysely tehdään 

todennäköisesti loppuun asti. (McLaren, 2013.) Cohenin d -arvot vaihtelivat välillä 

1,71–2,86, mikä osoittaa vaikutuksen koon olevan hyvin suuri (Cohen, 1992; 

Lakens, 2013). 

Raportointivaiheessa käytettiin poikkileikkaustutkimuksen (STROBE) 

tarkistuslistaa (von Elm ym., 2007). 

7.6 Eettisyys ja tietosuoja 

Jyväskylän yliopiston eettinen neuvottelukunta antoi tutkimuksesta lausunnon 

TerOpe-hankkeen osana toteutetusta osajulkaisusta I (Mikkonen ym., 2019a). 

Tässä laadullisessa tutkimuksessa (osajulkaisu I) osallistujille selvitettiin 

tutkimukseen osallistumisen olevan vapaaehtoista, ja heiltä pyydettiin vielä 

erikseen haastatteluiden yhteydessä kirjallinen suostumus (Holloway & Galvin 

2017; Declaration of Helsinki, 2013). Haastattelut toteutettiin osallistujille 

sopivana ajankohtana heidän itsensä määrittelemässä paikassa. Tallennetut 

haastattelut säilöttiin litterointia varten siten, että ulkopuolisilla ei ollut 

mahdollisuutta päästä käsiksi saatuun aineistoon. Tutkimuksen tulokset on esitetty 
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siten, että niiden perusteella ei ole mahdollista tunnistaa tutkimukseen 

osallistuneita.  

Systemaattisen monimenetelmällisen kirjallisuuskatsauksen (osajulkaisu II) 

toteutuksessa eettisyys korostui tiedonhankinnan rehellisessä ja tarkassa 

kuvauksessa sekä tulosten avoimessa kuvaamisessa.  

Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

CollegialityComp-mittarin kehittämisessä ja luotettavuuden testauksessa 

(osajulkaisu III) sekä poikkileikkaustutkimuksessa (osajulkaisu IV) jokaiselta 

organisaatiolta haettiin asianmukainen tutkimuslupa. Muutoin eettisen 

toimikunnan hyväksyntää ei tarvittu, sillä tutkimuksen kohteena eivät olleet 

haavoittuvaisessa asemassa olevat tai alle 15-vuotiaat, eikä tutkimus aiheuttanut 

tutkittaville haittaa, fyysistä, henkistä tai molempia (Declaration of Helsinki, 2013; 

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999). Tutkimuksiin osallistuneet 

henkilöt saivat tietoa tutkimuksesta, esimerkiksi tutkimuksen tarkoituksesta ja 

toteutuksesta. Lisäksi heille kerrottiin mahdollisuudesta vetäytyä tutkimuksesta 

missä vaiheessa tahansa. Kyselyyn vastaamisen katsottiin olevan osoitus tietoisesta 

suostumuksesta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2019). Tutkimukseen 

osallistuneiden yksityisyyttä suojattiin koko prosessin ajan kaikissa tutkimuksen 

eri vaiheissa. Kerätyt tiedot säilytettiin salasanasuojattuina, ja pääsy aineistoon oli 

vain tutkijoiden käytettävissä. Aineisto arkistoidaan kymmeneksi vuodeksi.  

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 679/2016; Tietosuojalakia 1050/2018.) 

Näissä tutkimuksissa aineistot analysoitiin huolellisesti ja tutkimuksien tulokset on 

raportoitu avoimesti tieteellisissä, vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Muiden 

tutkijoiden työlle on annettu sille kuuluva arvostus käyttämällä lähdeviittauksia 

asianmukaisesti. Kaiken kaikkiaan tutkija koko prosessin ajan noudatti tarkkuutta, 

yleistä huolellisuutta sekä rehellisyyttä kaikissa tutkimuksen vaiheissa.  

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012.) 

Koko tämän väitöskirjatutkimuksen ja siihen kuuluvien osajulkaisujen kaikissa 

vaiheissa noudatettiin hyviä tutkimuseettisiä periaatteita ja toimintatapoja 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 

yleistä tietosuoja-asetusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 679/2016) ja 

tietosuojalakia (Tietosuojalakia 1050/2018). Tutkimus ei ole saanut ulkopuolista 

rahoitusta. 
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7.7 Jatkotutkimusaiheet 

Tämän tutkimuksen tuloksiin pohjautuen esitetään seuraavat jatkotutkimusaiheet: 

1. Sosiaali- ja terveysalan opettajien ammattieettisen toiminnan tutkiminen 

haastattelemalla tai havainnoimalla opettajia.  

2. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

täydennyskoulutuksen kehittäminen ja täydennyskoulutuksen vaikutuksen 

tutkiminen opettajien kollegiaalisuusosaamiseen. Jälkimmäinen voitaisiin 

toteuttaa ei-satunnaistettuna kvasikokeellisena tutkimusasetelmana. 

3. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset materiaalien, toimintatapojen ja 

hyvien käytänteiden jakamisesta haastattelemalla. 

4. Sosiaali- ja terveysalan opettajien esihenkilöiden näkemykset 

kollegiaalisuuden tukemisesta haastattelemalla esihenkilöitä. 

5. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset verkostoista ja niiden hyödyistä 

omassa työssään haastattelemalla opettajia.  

6. Uusien sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset saamastaan 

perehdytyksestä ja sen vaikutuksesta heidän työhönsä haastattelemalla uusia 

opettajia. 

7. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kokemukset mentoroinnin toteutumisesta 

työssään haastattelemalla. 

8. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kansainvälisen ja monikulttuurisen 

yhteistyön tutkiminen poikkileikkaustutkimuksena. 

9. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen tutkiminen 

poikkileikkaustutkimuksena kansainvälisesti. Tämä mahdollistaisi tiedon 

saamisen mahdollisista eroavaisuuksista opettajien kollegiaalisuusosaamisessa 

eri maiden opettajien välillä.  

10. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen mittarin 

hyödyntäminen ja jatkotestaus kriteerivaliditeetin näkökulmasta. 
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8 Johtopäätökset ja suositukset 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset ja 

suositukset: 

1. Sosiaali- ja terveysalan opettajat tarvitsevat laaja-alaista osaamista 

kollegiaalisuudessa ja kollegiaalisuusosaamisessa seuraavissa asioissa: 1) 

palautteen antaminen kollegoiden työstä, 2) mahdollisuuden antaminen 

kollegoille toteuttaa annettuja ohjeita parhaaksi katsomallaan tavalla, 3) 

yksinäisyyden ehkäiseminen työyhteisössä, 4) arvostetuksi tuleminen 

opettajana ja siitä palautteen saaminen, 5) opetusmateriaalien jakaminen 

kollegoille, 6) omien ideoiden avoin jakaminen kollegoiden kesken, 7) 

kollegoiden auttaminen perehdytysvaiheessa, 8) kansainvälisen ja 

monikulttuurisen yhteistyön kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan opettajina 

toimivien tulisi kehittää kollegiaalisuusosaamistaan yllä olevien osa-alueiden 

mukaisesti. Lisäksi organisaatioissa olisi hyvä olla yhteinen materiaalipankki, 

johon opettajat panisivat omia materiaalejaan jakoon kollegoilleen, jotta nämä 

voisivat hyödyntää valmiiksi luotuja materiaaleja omassa opetuksessaan. 

Organisaatioiden olisi hyvä panostaa resursseja kansainväliseen ja 

monikulttuuriseen yhteistyöhön, jotta opettajat pääsisivät kehittämään tätä osa-

aluetta. Organisaatioissa tulisi olla selkeä ohjeistus siitä, miten uudet opettajat 

perehdytetään. 

2. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaaminen arvioitiin 

profiileittain kokonaisuudessaan joko hyvälle tasolle tai keskitasolle. 

Täydennyskoulutusta tulisi järjestää, jotta kollegiaalisuusosaaminen olisi 

jatkossakin samantasoista. Lisäksi kollegiaalisuus olisi hyvä huomioida myös 

terveystieteiden opettajan koulutuksessa, jotta kollegiaalisuutta ja sen 

osaamista pystyttäisiin kehittämään jo opintojen aikana ennen opettajien 

siirtymistä työelämään. 

3. Sosiaali- ja terveysalan opettajat profiloituivat kolmeen osaamisprofiiliin, ja 

osaamista selittivät opettajan tehtävänimike sekä hänen koulutuksensa.  Näitä 

profiileja voidaan hyödyntää täydennyskoulutuksen kehittämisessä ja 

toteuttamisessa opettajien erilaiset taustat huomioiden. 

4. Organisaation ulkopuolinen yhteistyö sekä viestintä ja luottamus olivat 

haasteellisimmat kollegiaalisuusosaamisen osa-alueet. Sosiaali- ja terveysalan 

opettajien olisi hyvä kehittää näitä osa-alueita työssään. 
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5. Mentoroinnin todettiin olevan kollegiaalisuuteen liittyvä tekijä. Kuitenkaan 

aina tähän ei ollut selkeitä toimintatapoja. On tärkeää panostaa sosiaali- ja 

terveysalan opettajien mentorointiin ja luoda selkeä ohjeistus mentoroinnin 

toteutukseen. 

6. Sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuusosaamisen 

CollegialityComp-mittarin rakennevaliditeetti ja sisäinen johdonmukaisuus 

todettiin hyviksi. Mittaria voidaan hyödyntää sosiaali- ja terveysalan opettajien 

kollegiaalisuusosaamisen arvioinnissa ja osaamisen kehittämisessä 

itsearvioinnin pohjalta. Kuitenkin on huomioitava, että mittari vaatii vielä 

jatkotestausta muun muassa kriteerivaliditeetti huomioiden. 
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Liite 

Liite 1. Yhteenveto sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta ja 

kollegiaalisuusosaamisesta aikaisemman kirjallisuuden perusteella. 

Taulukko 9. Yhteenveto sosiaali- ja terveysalan opettajien kollegiaalisuudesta ja 

kollegiaalisuusosaamisesta aikaisemman kirjallisuuden perusteella. 

Kirjoittaja(t) Tarkoitus Päätulokset 
Carollo & 
Mason, 2017 

Esitellä yhden yliopiston 
kokemuksia opetussuunnitelmien 
uudistamisesta, mukaan lukien 
arviointi, yhteistyö ja siirtyminen, 
sekä sovelluksia 
uudelleensuunnitteluprosessiin ja 
opetussuunnitelmien tuloksiin. 

Itsenäinen mutta toisiaan täydentävä 

opetussuunnitelmien arviointi ja uudelleensuunnittelu on 

mahdollista toteuttaa tarkoituksellisilla toimilla ja 

antamalla riittävästi aikaa arvioinnille, viestinnälle, 

yhteistyölle ja siirtymiselle. 
Charner-Laird 
ym., 2016 

Selvittää, miten uudet vuoden 
opettajat kuvaavat saamaansa 
tukea ensimmäisenä 
opetusvuotenaan. 

Opettajat kuvasivat saavansa kollegiaalista tukea, 

mutta halusivat tätä lisää. Tämä tarkoitti sitä, että he 

kaipaisivat enemmän apua ja tukea,  

jakamista tai kriittistä vuoropuhelua. 
Davis ym., 
2022 

Hoitotyön opettajien käsityksiä 
työpaikan kollegiaalisuudesta ja 
sen mahdollista yhteyttä 
työtyytyväisyyteen ja työssä 
pysymiseen. 

Kollegiaalisuuden ja työtyytyväisyyden välillä on 

positiivinen yhteys akateemisessa maailmassa. 

Pearsonin korrelaatiotulokset osoittivat, että 

aikomuksen jäädä töihin ja kollegiaalisuuden välillä oli 

merkittävä negatiivinen korrelaatio. 
Doyle ym., 
2019 

Antaa yleiskatsaus tutkimukseen, 
jossa keskityttiin 
mentorointikäytäntöihin ja niihin 
liittyviin tuloksiin. 

Mentoroinnin määritelmät, perustelut, lähestymistavat ja 

mittausmenetelmät vaihtelivat. Mentorointiprosesseja ja 

-suhteita helpotettiin mekanismeilla, joita olivat 

suunnitelman laatiminen, mentorointistrategioiden 

käyttö ja tuen tarjoaminen. 
Enskär, 2011 Kuvata opettajien kokemuksia 

kansainväliseen vaihtoon 
osallistumisesta. 

Osallistuneet opettajat pitivät kansainvälistä vaihtoa 

myönteisenä kokemuksena, joka oli johtanut sekä 

henkilökohtaiseen että ammatilliseen kehitykseen 
Ephraim, 
2021 

Selvittää, oliko hoitotyön 
opettajan mentorin käsitys 
mentoroinnin tehokkuudesta ja 
hoitotyön opettajan 
mentoroitavan käsitys 
mentorinsa tehokkuudesta 
yhteydessä toisiinsa. 

Tilastollisesti merkitseviä tuloksia saatiin kahdessa 

kuudesta mentorointikäyttäytymisestä: 

ihmissuhdepainotteisuus (p = 0,035) ja 

vastakkainasetteluun keskittyminen (p = 0,043). PAMI-

mittariin liitetty mentorin roolin pätevyysprofiili (MRCP) 

osoitti huolenaiheita, jotka voivat olla haitallisia 

mentorointisuhteessa. Toissijainen analyysi, jossa 

käytettiin t-testiä, vahvisti alkuperäisessä analyysissä 

havaitut huolenaiheet. 



 

110 

Kirjoittaja(t) Tarkoitus Päätulokset 
Evans, 2013 Selvittää, mikä houkutteli 

hoitotyön opettajia akateemiseen 
uraan ja mikä heidän mielestään 
auttaisi 
sairaanhoitajakoulutuksen 
opettajien rekrytoinnissa ja 
sitouttamisessa. 

Useimpia houkutteli mahdollisuus työskennellä 

opiskelijoiden kanssa ja toive siitä, että he voisivat olla 

mukana muokkaamassa ammattikuntaa. Yli kaksi 

kolmasosaa sai vaikutteita akateemiseen koulutukseen 

roolimalleista. Useimmat vastaajista pitivät palkkaa 

merkittävänä ongelmana työntekijöiden pysyvyyden 

kannalta. He pitivät kuitenkin myönteistä työympäristöä, 

kollegiaalisia työsuhteita edistävää työympäristöä ja 

hallinnon tukea tärkeinä tekijöinä.  
Gary ym., 
2018 

Ymmärtää yhden akateemisen 
terveystieteiden keskuksen 
(HSC) tiedekunnan jäsenten 
asenteita ammattienvälisen 
koulutuksen ja tiimityön suhteen. 

Tiedekunnan jäsenet ilmaisivat positiivisia asenteita 

ammattienväliseen oppimiseen, koulutukseen sekä 

tiimityöhön.  

Han ym., 
2020 

Selvittää sosiaali- ja terveysalan 
opettajien kulttuurista osaamista 
kulttuurienvälisessä 
opetuksessa. 

Kulttuurinen osaaminen on sosiaali- ja terveysalan 

opettajan ydinosaamista, jota heidän on toteutettava eri 

tilanteissa. Yhteistyö ja yhteistoiminta, kunnioittaminen 

ja välittäminen ovat osa kulttuurista osaamista. 
Haviland ym., 
2017 

Tutkia kokoaikaisten, ei 
virkasuhteessa olevien 
tiedekunnan jäsenten 
kollegiaalisuuskokemuksia 

Tiedekunnan jäsenet saivat vain vähän tunnustusta 

asiantuntijoina tieteellisen työn perusteella. Kokemukset 

kollegiaalisuudesta olivat parhaimmillaan ehdollisia ja 

pahimmillaan puutteellisia. 
Kehus ym., 
2019 

Kuvata hoitotyön opettajien 
kokemuksia kansainvälisten 
sairaanhoitajan tutkintoa 
opiskelevien ammattiosaamista 
edistävästä kliinisestä 
harjoittelusta. 

Ammattikorkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö on 

välttämätöntä kansainvälisten 

sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen harjoittelun 

organisoinnissa, ohjauksessa ja harjoittelun 

kehittämisessä. 
Koch, 2014 Tutkia, miten osallistuminen 

vapaaehtoiseen 
vertaisvalmennusryhmäohjelmaa
n vaikutti K-12-luokan 
yksityisessä, itsenäisessä 
koulussa, jotta voitaisiin puuttua 
havaittuun vertais- ja 
poikkihallinnollisen yhteistyön ja 
kollegiaalisuuden puutteeseen. 

Vertaisvalmennukseen osallistuneet opettajat kokivat 

yhteistyön ja kollegiaalisuuden lisääntyneen. Lisäksi 

onnistunut vertaisvalmennusryhmätyöskentely osoitti 

positiivista, tilastollisesti merkitsevää yhteyttä opettajien 

käsityksiin tehokkaista opettajista. 
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Kirjoittaja(t) Tarkoitus Päätulokset 
Lasseter, 
2013 

Selvittää, mitkä työhön liittyvät 
tekijät todennäköisimmin 
selittävät opettajien 
tyytyväisyyden tunnetta 
nykyiseen työhönsä. 

Yksittäisten opettajien käsitykset luokkahuoneen 

autonomiasta, henkilökunnan kollegiaalisuudesta ja 

hallinnollisesta tuesta vaikuttivat enemmän opettajien 

työtyytyväisyyteen kuin koulujen ja opettajien 

demografiset ominaisuudet. Lisäksi havaittiin, että koko 

koulun käsitykset luokkahuoneen autonomiasta, 

henkilökunnan kollegiaalisuudesta ja hallinnollisesta 

tuesta vaikuttivat merkittävästi opettajien 

työtyytyväisyyteen yksittäisten opettajien käsitysten 

vaikutusten lisäksi. Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia työtyytyväisyyteen niiden 

opettajien osalta, jotka työskentelivät katolisissa 

kouluissa, ja niiden opettajien osalta, jotka 

työskentelivät kouluissa, joissa köyhyys koettiin koko 

koulun laajuisena ongelmana. 
Lund ym., 
2010 

Pyrkivät määrittelemään 
korkeakoulujen opettajakunnalle 
tärkeät käyttäytymismallit 

Opettajien tulee olla halukkaita mentorimaan uusia 

tiedekunnan jäseniä. He tunnustavat muiden 

työpanoksen. Tukevat avointa vuoropuhelua. Ovat 

valmiita tukemaan näkemyksiä organisaation parhaaksi. 

Työskentelevät pikemminkin kokonaisuuden parhaaksi 

kuin henkilökohtaisen hyödyn tai kunnian eteen. 

Kuuntelevat aktiivisesti, kun joku puhuu hänen 

kanssaan, ja vaikuttaa kiinnostuneelta siitä, mitä 

kyseinen henkilö sanoo. Jos opettaja ei tiedä vastausta 

kysymykseen, hän antaa ehdotuksia siitä, mistä 

ratkaisu voisi löytyä, tai ohjaa henkilön vapaaehtoisesti 

toiseen luo. Kommunikoi selkeästi ja ytimekkäästi 

muiden kanssa. Käynnistävät uusia ideoita ja antaa 

monia myönteisiä panoksia. Työskennellessään 

kollegoiden tai opiskelijoiden kanssa opettajat 

kiinnittävät huomiota siihen, että heidän panoksensa 

tunnustetaan asianmukaisesti. Juhlivat kollegoiden 

saavutuksia ja ehdottaa heitä palkintojen ja 

tunnustusten saajiksi. 
Medeiros 
Costa Santos 
& Schubert 
Backes, 2019 

Ymmärtää mentorointi 
pedagogisen sisältötiedon 
lähteenä uudelle opettajalle 
sairaanhoitoalan teknisen tason 
ammatillisessa koulutuksessa 

Pedagogisen sisältötiedon rakentaminen tapahtui 

pedagogisessa käytännössä, jota välitti vuoropuhelun ja 

yhteistyön suhde, jossa mentorointi ymmärrettiin osana 

tiimityötä ja pätevän opetustyön työolojen tarjoamista. 
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Kirjoittaja(t) Tarkoitus Päätulokset 
Mikkonen 
ym., 2019a 

Kehittää valtakunnalliset ja 
kansainvälisesti 
vertailukelpoiset sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutusalan 
opettajien osaamisvaatimukset 
sekä luoda osaamisen 
kehittämisen malli opettajien 
osaamisen kehittymiselle 

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan opettajien 

osaaminen koostuu pedagogisesta osaamisesta, 

eettisestä ja kulttuurisesta osaamisesta, vuorovaikutus-, 

yhteistyö- ja verkosto-osaamisesta, hallinto- ja 

työhyvinvointiosaamisesta, sosiaali-, terveys- ja 

kuntoutustieteellisestä ja ammatillisesta osaamisesta, 

näyttöön perustuvan toiminnan osaamisesta, 

kestävästä innovaatio- ja ennakointiosaamisesta sekä 

osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. 
Ning ym., 
2015 

Selvittää tiimin arvo-
orientaatioiden ja tiimin 
kollegiaalisuuden merkitys tiimin 
yhteistyön selittäjänä. 

Tiimin kollektivismilla oli positiivinen vaikutus tiimin 

kollegiaalisuuteen. Sen lisäksi, että 

tiimikollegiaalisuuden todettiin olevan merkittävä 

positiivinen ennustaja tiimin yhteistyölle, sen havaittiin 

myös välittävän tiimikollektiivisuuden vaikutuksia tiimin 

yhteistyöhön. 
Palaniandy, 
2017 

Tuoda esiin sellaisten opettajien 
ja akateemisten lehtoreiden 
opetustuen tarve, jotka aloittavat 
ammattinsa ilman muodollista 
pedagogista koulutusta, ja 
keskustella siitä, miten tähän 
ilmiöön voidaan puuttua 
terveiden kollegiaalisten 
käytäntöjen ja institutionaalisen 
tuen avulla. 

Kollegiaalisia käytäntöjä ja tiedon jakamista käsittelevän 

kirjallisuuden tarkastelun perusteella kannustetaan 

akateemisia laitoksia paitsi kannustamaan kollegiaalisia 

käytäntöjä myös muuttamaan ne foorumeiksi, joilla 

tarjotaan tukipalveluja ammatillisen kehittymisen 

edistämiseksi.  

Pathrose ym., 
2022 

Tutkia tiimiopetukseen liittyviä 
tutkimuksia hoitotyön 
perustutkintokoulutuksessa ja 
selvittää, mitä vaikutuksia niillä 
on käytäntöön. 

Mikä tahansa tiimityöskentelyn ja/tai yhteistyön taso on 

monilta osin parempi kuin yksinopettajuus hoitotyön 

perustutkintokoulutuksessa. 

Patterson, 
2012 

Luoda teoria, jonka avulla 
voidaan ohjata aloittelevaa 
hoitotyön opettajaa kehittämään 
tarvittavaa tietopohjaa hoitotyön 
opettajan roolin hoitamiseksi 
vieraassa ympäristössä 

Tuloksista kävi ilmi, että ulkopuolisen valmisteluissa on 

viisi vaihetta, jotka jäsentävät esiin nousevaa teoriaa. 

Tuntemattomaan ympäristöön valmistautuminen, joka 

perustuu osallistujien kokemuksiin. Viisi vaihetta oli (1) 

tietotarpeiden yksilöllistäminen, (2) tiedon etsiminen, (3) 

pohjatyön tekeminen, (4) ymmärryksen kehittäminen ja 

(5) ulkopuolisen roolin kehystäminen. 
Shah, 2011 Kehittää opettajien 

kollegiaalisuusmittari (TCS) 
Pakistanin julkisten koulujen 
opettajien otoksella. 

Tutkimuksessa luotiin 32 kysymyksestä koostuva 

seitsemän osa-alueen mittari, joka oli sopiva 

mittaamaan opettajien kokemuksia kollegiaalisuudesta. 

Luodun mittarin reliabiliteettikertoimet vaihtelivat välillä 

0,71–0,85. 
Shah, 2012 Korostaa kollegiaalisuuden 

merkitystä opettajien 
keskuudessa ja määritellä 
koulutusorganisaatioiden erittäin 
yhteistyökykyisen ja 
kollegiaalisen kulttuurin 
tärkeimmät tulokset ja hyödyt. 

Opettajien kollegiaalisuudella on tärkeä rooli opettajien 

ammatillisen kasvun ja kehityksen, työtyytyväisyyden, 

organisaatioon sitoutumisen ja ammatillisen 

sitoutumisen sekä koulun laadun ja oppilaiden 

suoritusten lisäämisessä. 
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Kirjoittaja(t) Tarkoitus Päätulokset 
Shen ym., 
2012 

Selvittää, ovatko rehtorin tausta 
ja kouluprosessit yhteydessä 
opettajien työtyytyväisyyteen. 

kouluilla voi olla merkitystä opettajien 

työtyytyväisyyteen. Koulun prosessit - erityisesti ura- ja 

työolot, henkilökunnan kollegiaalisuus, hallinnollinen 

tuki ja vähemmässä määrin oppilaiden myönteinen 

käyttäytyminen ja opettajien voimaantuminen - ovat 

positiivisessa yhteydessä opettajien työtyytyväisyyteen. 
Sinclair & 
Levett-Jones, 
2011 

Kartoittaa nefrologiaa opettavien 
opettajien nykyisiä ongelmia ja 
selvittää, olisiko mahdollista 
kehittää verkkoyhteisö tukemaan 
heitä heidän työssään. 

Tutkimuksen tuloksena perustettiin nefrologian 

opettajien verkosto (The Nephrology Educators' 

Network). Verkoston tavoitteena on lisätä vertaistukea, 

kollegiaalisuutta, kriittistä kumppanuutta, yhteistyötä, 

tiedon jakamista ja tietämyksen jakamista. 

ja käytäntöjen vertailuanalyysiä nefrologian 

sairaanhoitajakoulutukseen osallistuville. 
Thupayagale-
Tshweneaga
e ym., 2020 

Tutkia hoitotyön opettajien 
akateemista epäkohteliaisuutta 
heidän johtajien näkökulmasta. 

Sairaanhoitajakouluissa Botswanassa esiintyy 

epäkohteliaisuutta, ja siihen kuuluu kuriton 

käyttäytyminen toisiaan kohtaan, myöhästyminen, 

epäkunnioitus ja auktoriteettien väheksyminen. 
Vangrieken 
ym., 2015 

Katsauksen ensimmäisenä 
tavoitteena oli antaa yleiskatsaus 
aiemmissa tutkimuksissa 
käytettyyn terminologiseen 
kehykseen opettajien yhteistyön 
kuvaamiseksi. Toiseksi 
tarkasteltiin yhteistyön 
painopistettä ja syvyyttä. 
Kolmanneksi, vaikka opettajien 
yhteistyön toteuttaminen 
osoittautuu haastavaksi, tässä 
katsauksessa lueteltiin etuja 
oppilaille, opettajille ja koululle. 
Neljänneksi ja viidenneksi 
tarkasteltiin erilaisia helpottavia 
ja estäviä tekijöitä, jotka voivat 
olla arvokkaita toimintakohteita 
tehokkaan yhteistyön 
toteuttamiseksi. 

Opettajien yhteistyöstä käytettiin erilaisia termejä, jotka 

olivat usein epämääräisesti määriteltyjä ja joita 

käytettiin vaihtelevasti. Opettajien yhteistyön painopiste 

voi olla moninainen ja syvyys voi vaihdella pinnallisesta 

yhteistyöstä syvälliseen yhteistyöhön. Opettajien 

yhteistyö on kannattavaa oppilaiden, opettajien ja koko 

koulun kannalta, mikä vahvistaa opettajien yhteistyön 

(tutkimuksen) edistämisen tärkeyttä. Opettajien 

yhteistyön onnistumiseen tähtääviä toimia varten on 

runsaasti toimintakohteita. Yhtäältä helpottavat tekijät 

voivat auttaa luomaan opettajien yhteistyötä tukevat 

olosuhteet. Erilaisia näkökohtia mainittiin sen suhteen, 

mitä tehokkaassa yhteistyöprosessissa tarvitaan. Nämä 

vaihtelevat yksilökeskeisemmistä kriteereistä, kuten 

asianmukaisista tiedoista ja taidoista ja selkeistä yksilön 

rooleista, yhteistyökeskeisiin näkökohtiin, kuten vastuun 

oikeudenmukaiseen jakamiseen, tiimin innovointiin ja 

viestintään. 
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Kirjoittaja(t) Tarkoitus Päätulokset 
Wang ym., 
2021 

Selvittää hoitotyön opettajien 
käsityksiä moniammatillisesta 
oppimisesta ja määritellä siihen 
sitoutumista edistävät tekijät 

Tutkimuksessa ilmeni neljä teemaa: 1) 

Moniammatillisen oppimisen määrittelyn moninaisuus, 

2) käsitykset moniammatilliseen koulutukseen 

osallistumisesta, 3) yksilölliset mahdollistajat sekä 4) 

institutionaaliset mahdollistajat. Onnistunut 

moniammatillinen oppiminen edellyttää sitoutumista ja 

täysimääräistä täytäntöönpanoa akateemisessa ja 

kliinisissä ympäristöissä. Esihenkilöt ovat ratkaisevassa 

asemassa osoittamalla luottamusta yhteisen oppimisen 

mahdollistamiseksi. 
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