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1 JOHDANTO 

Oulun yliopiston professori Pauli Siljander (Siljander & Kivelä 2008, 79) lähtee kirjassaan 

rohkeasti muotoilemaan klassista kasvatuksen peruskysymystä uuteen muotoon seuraavas-

ti:  

”Miten pedagoginen interaktio on rakennettavissa siten, että kompetensseiltaan erilaiset 

osapuolet ottavat toisensa tasavertaisina ja täysivaltaisina interaktiopartnereina?” 

Ajattelun pohjalla on Habermasin kommunikatiivisen käänteen (myös intersubjektiivinen 

käänne) kautta tarkastellun subjektin oppimisen edellytykset. Tässä tutkimuksessa ei lähde-

tä avaamaan kommunikatiivisen käänteen kasvatusfilosofisia vaikuttimia vaan lähestymis-

tapa on paremminkin pragmaattinen, sillä edellä olevassa tekstissä on nähtävissä paljon 

tässä tutkimuksessa selvitettävän yhteistoiminnallisen oppimisen sekä oppivan organisaati-

on periaatteita. Antavatko yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät mahdollisuuden 

tämän pedagogisen interaktion rakentamiseen? 

Vaikka kasvatustieteissä yhteistoiminnallista oppimista on käsitelty ja tutkittu jo pitkään, 

aina 1900-luvun alun John Dewey´n yhdessä oppimisen tutkimuksista, on aiheella oma 

mielenkiintonsa tänäänkin. Oulun kaupungin opetusviraston Kohti yhteisöllistä koulua-

hankkeessa koulutettiin vuosien 2009 ja 2010 aikana kouluttaja KM Asko Leppilammen 

johdolla yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä jalkautettavaksi koulu- ja luokkatasol-

le eri kouluille. Hanke päättyi vuoden 2010 lopussa. Tutkijalla itsellä oli myös mahdolli-

suus osallistua näille koulutuspäiville. Aikaa koulutuksen jälkeiseen yhteistoiminnallisen 

oppimisen menetelmien käytölle on ollut noin kolme vuotta, joten aihe on siis ajankohtai-

nen täällä Oulussa. Voidaankin kysyä: ”Onko yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät 

jääneet opettajan työn arkeen vai ovatko opettajat palanneet aiempiin työkäytänteisiin?” 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on saada Oulun kaupungin opetustoimelle uutta tietoa 

henkilökunnan tulevien kurssien suunnittelun pohjaksi.  

Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on avata oppivan organisaation teoriaa yksilön oppi-

misen ja toisaalta myös organisaation oppimisen näkökulmasta sekä erityisesti sitä, miten 

yhteistoiminnallisuuden kautta oppilaiden ja opettajien sekä rehtoreiden valmiudet oppimi-

seen ja oppiminen ovat lisääntyneet sekä sitä, onko tällä ollut vaikutuksia oppivan organi-
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saation kehittymiseen.  Tarkoitus on myös pyrkiä kartoittamaan, mitä ilmiön sisällä tapah-

tuu ja pyrkiä etsimään uusia näkökulmia sekä kuvailemaan tapahtumia. 

Työn toinen osa-alue, oppiva organisaatio ja organisaation oppiminen, liittyy myös koulu-

jen johtamiseen ja yksilön oppimisen hyödyntämiseen laajemmassa kokonaisuudessa esi-

merkiksi koulun tasolla. Tutkimuksessa yhdistetään nämä kaksi kokonaisuutta; yhteistoi-

minnallinen oppiminen ja oppiva organisaatio sekä selvitetään, kuinka nämä kaski oppimi-

sen edellytyksiä lisäävää systeemiä esiintyvät yhdessä sekä tukevat toinen toisiaan. Tutki-

muksen selvitetään, kuinka yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä hyväksikäyttämällä 

voidaan kehittää yksilön oppimista osana oppivaa organisaatiota sekä kuinka koulutason 

johtamisella voidaan tukea tätä tavoitetta? Tutkimus on rajattu käsittelemään aihetta siis 

koulutasolla.  

Tutkijan käytössä oleva aineisto antaa kattavan ja seikkaperäisen mahdollisuuden muodos-

taa käsiteltävästä aiheesta teoria, jota empiirisen aineiston analyysin kautta täydennetään. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen osalta päälähteinä ovat Minnesotan yliopiston yhteydessä 

toimivan kehitysyksikön johtajien David ja Roger Johnsonin lähteet sekä Pasi Sahlbergin 

ja Shlomo Sharanin teos Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. Oppivan organisaation 

osalta sen teorian muodostamisen kuvaamista 1990-luvulta alkaen on hallinnut osin varsin 

monistisestikin Peter Sengen teos the fifth discipline (1994). Tässäkään tutkimuksessa sitä 

ei ohiteta, mutta sen rinnalle on pyritty löytämään sekä kotimaista että ulkolaista uutta tut-

kimustietoa. Koulun johtamisen osalta 2000-luvulla tehtyjä suomalaisia tutkimuksia löytyy 

ilahduttavasti. 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa selvitetään suomalaisen koulun institutionaalista 

asemaa historiallisessa perspektiivissä, jotta tutkimuksen edetessä voimme peilata sitä ny-

kyisiin oppiviin organisaatiosysteemeihin. Edelleen tässä luvussa selvitetään kuinka nykyi-

sessä koulutuksen lainsäädännössä opetuksen, oppimisen ja kasvatuksen osuus ilmenee ja 

erityisesti se, miten ja missä vaiheessa yhteistoiminnallisuus opetussuunnitelmissa tuli mu-

kaan. Tässä luvussa selvitetään myös opettajan ja rehtorin aseman muutokset lähihistorian 

aikana. Tämä luku luo pohjan ja kontekstin tutkimuksen muiden osakokonaisuuksien käsit-

telylle. 

Toisessa luvussa selvitetään yhteistoiminnallisen oppimisen taustaa ja eri menetelmiä. Lu-

vussa etsitään vastausta siihen, kuinka yhteistoiminnallinen oppiminen on löytänyt paik-

kansa suomalaisissa kouluissa sekä miten opettajien kollegiaalisalisuutta on hyödynnetty. 
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Kolmannessa luvussa kuvataan oppivan organisaation viitekehys sekä sitä, kuinka oppiva 

organisaatio tukee yksilön ja organisaation oppimista ja kehittymistä. Tutkimuksen mie-

lenkiintona on myös kuinka organisaatio voi oppia. Kehittyykö organisaation oppiminen 

yksilöiden ja tiimien oppimisen kautta?  

Johtopäätöksissä haetaan vastausta tutkimusongelmiin. Tutkija pyrkii selvittämään tutki-

musongelman käymällä vuoropuhelua lähdeaineiston ja tutkimuksen tulosten kautta eli 

missä määrin yhteistoiminnalliselle ja oppivalle organisaatiolle löytyy toinen toisiaan tu-

kevia menetelmiä ja ratkaisuja suomalaisissa kouluissa sekä millaisella johtamisotteella 

sitä voidaan tukea. Sen lisäksi kappaleessa haetaan aiemmista tutkimuksista näkemyksiä 

tulevaisuuden koululle, mikä edustaa oppivaa organisaatiota tai yhteisöä.  

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista menetelmien 

käyttöä – menetelmätriangulaatiota. 

Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat; yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppiva orga-

nisaatio sekä koulun johtaminen. 
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2 KOULU INSTITUUTIONA 

Tässä luvussa selvitetään suomalaisen koulun institutionaalista asemaa historiallisessa per-

spektiivissä. Historiallinen katsaus käsittää noin 50 vuoden osalta kehitystä siitä, miten 

esimerkiksi perusopetuslaki on ohjannut opetussuunnitelmia, koulun johtamista ja opetta-

jan asemaa koulussa. Jo ensimmäisestä luvusta alkaen tutkimuksessa pyritään keskitty-

mään tämän työn kannalta keskeiseen aiheeseen – yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Lu-

vussa selvitetään se, kuinka Opetushallitus on ohjannut kouluja yhä enemmän yhteistoi-

minnallisuuteen. 

2.1 Historiallista taustaa 

Suomalaisessa koulujärjestelmässä 1960- ja 1970-luvuilla elettiin peruskoulun ensiaskelei-

ta. Tuolloin yksittäisten koulujen päätöksenteon toteuttamisen osuus oli varsin heikko ja 

rajoitettu. Oppisisällöt, päivittäisen koulunpidon säännöt ja opettajien kelpoisuudet olivat 

tarkasti säädelty ja päätöksentekovalta näissä asioissa oli läänien kouluosastoilla.  Näillä 

järjestelyillä pyrittiin varmistamaan kansalaisille tasavertaiset koulutusmahdollisuudet ym-

päri maata. (Lahtinen, Lankinen, Penttilä, & Sulonen 2004, 16–17.)  

Vuoden 1980 alusta voimaan tulleessa peruskoulu- ja lukiolainsäädännössä kuntien omaa 

päätäntävaltaa opetukseen liittyvissä asioissa lisättiin. Suuremman muutoksen teki vuoden 

1993 uusi valtionosuusjärjestelmä, mikä lisäsi olennaisesti kuntien vastuuta ja päätösval-

taa. (Lahtinen et.al. 2004, 18–19.)  

Vuonna 1999 voimaan tullut perusopetuslaki syntyi osaltaan yhteiskunnan muutoksen seu-

rauksena. Ahonen (2008, 17–19) vertaa 1990-luvun käännettä perusopetuksessa muutok-

seen sivistyspolitiikasta talouspolitiikkaan. 

Tänä päivänä suomalainen koulu organisaatiorakenteensa puolesta muistuttaa lähinnä linja-

esikuntaorganisaatiota. Rehtori, apulaisrehtori ja kanslian henkilöstö muodostavat esikun-

taosan ja muu organisaatio on varsin matala keskijohdon puututtua miltei kokonaan. Kou-

luun perustettavilla opettaja-tiimeillä on pyritty vaikuttamaan lisääntyneeseen paineeseen 

esikunnan osalta. (Mustonen 2003, 37.) 
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Opetuksen valtakunnallisista tavoitteista määrätään valtioneuvoston asetuksessa 

(20.12.2001/1435). Myös yhteistoiminnallisuuteen tukevia määritelmiä sisältyy tähän ase-

tukseen: 

”Oppimisympäristön tulee antaa oppilaalle mahdollisuuksia kasvuun ja oppimiseen yksi-

lönä ja ryhmän jäsenenä…Oppilaita ohjataan ja kannustetaan omatoimiseen, kriittiseen 

tiedonhankintaan ja monipuolisiin yhteistyötaitoihin”. (4§) 

Myös opettajan rooli on viime vuosikymmenien aikana muuttunut radikaalisti. 1950–1960-

luvuilla opettajan rooli oli vahvasti yhteiskunnallinen. Rantalan (2008, 23–24) mukaan 

opettajaan kohdistui erilaisia odotuksia, pukeutumista ja jopa ruumiinrakennetta myöten. 

Siirryttäessä 1970-luvulle yhteiskunnan rakennemuutoksen yhteydessä myös monet kylä-

koulut tulivat tiensä päähän. Opettajasta tuli vähitellen oppisisältöjen välittäjä.  

Viimeisen vuosikymmenen aikana on useiden tutkimusten (Keskinen 2007, Kujala 2006, 

Krokfors 2005, 68–71) valossa opettajan työtä kuvattu yhä enemmän epärealistiseksi suh-

teessa vaatimuksiin. Opettamisen lisäksi opettajan on kehitettävä ja arvioitava koulua, ol-

tava mentorina, suuntauduttava yhä enemmän muiden asiantuntijoiden suuntaan eri hallin-

non aloilla. Rantalan (2008, 24–27) mukaan opettajat kykenevät kuitenkin vielä reagoi-

maan ylhäältä tulevaan ohjaukseen kuten esimerkiksi opetussuunnitelmien muutoksiin. 

Uudet opetussuunnitelmat ovat tuoneet opettajan työhön kauan kaivattua autonomisuutta. 

Tosin Rantalan (2008, 25–26) mukaan se on myös jakanut opettajakuntaa kahtia muutok-

sen suhteen; toteuttajiin ja jarruttajiin. Opettajan työskentely on saanut myös yhteisölli-

semmän otteen suhteessa kollegoihin ja oppilaiden vanhempiin. Tiimityöskentelyn lisään-

tyminen myös opettajayhteisöissä on yksi esimerkki siitä.  

Myös oppilaiden vanhempien vaatimukset ovat muuttuneet 1990-luvulta alkaen. Aiemmin 

vanhemmat olivat kiinnostuneita opettajan viranhoidon ulkopuolella tapahtuvasta toimin-

nasta.  Nykyisin heidän kiinnostuksensa kohdistuu siihen, kuinka opettajat ottavat lapset 

yksilöllisesti huomioon. (Meriläinen 2008, 23–24.) Toisaalta peruskoulun osalta ovat oppi-

laiden vanhempien mahdollisuudet vaikuttaa lastensa opetuksen sisältöön rajoitetummat 

kuin esimerkiksi lukion ja erityisesti ammatillisen koulutuksen piirissä (Lahtinen, Lanki-

nen, Penttilä ja Sulonen 2004, 43). 

Karikoski (2009, 12–13) näkee koulun suuntautumisen ulospäin selvyytenä. Nykyisin kai-

vattavaa opetuksen moninaisuutta saadaan aikaan opetuksen ulkoistamisella ja ulkopuolis-
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ten asiantuntijoiden käytöllä. Asiakkaan näkökulma on tullut yhä vaativammaksi ja tämä 

on asettanut kouluille vaatimuksia sen eettisyyden ja moraalin suhteen. Myös oppilaiden 

kirjaviisaus saa kritiikkiä, sillä sosiaalisten taitojen merkitys kasvaa koko ajan. Kirjatiedon 

merkitys vähenee yhteiskunnassa tiedon nopean ja jatkuvan muuttumisen ja toisaalta sen 

välittömän saatavuuden myötä. 

Koulun institutionaalisuuden ilmenemisen on Sahlberg (1998, 18–19) jakanut kolmeen eri 

vaiheeseen: maatalousyhteiskunnan kouluun (ensimmäinen koulu), peruskouluun (toinen 

koulu) sekä tulevaisuuden kouluun (kolmas koulu). Tulevaisuuden koulun haasteet ovat 

sen sopeutumisessa räjähdysmäisesti lisääntyneen informaation hallintaan. Yhtenä vas-

tauksena tähän haasteeseen hän näkee oppilaiden ja opettajien muodostamassa oppivassa 

yhteisössä. 

2.2 Johtamisen edellytykset 

Koulun johtamisen kannalta 1990-luku toi uusia haasteita yksittäisen koulun rehtoreille ja 

johtajille. Tässä alaluvussa pyritään kuvaamaan koulun johtamisen problematiikkaa. Min-

kälaisia ominaisuuksia rehtoreilta odotetaan ja millaisia paineita ja vaikuttimia koulujen 

johtamiseen kohdistuu eli mitkä ovat edellytykset koulun johtamiselle.  

Pennanen (2006, 73) arvioi koulujen itsenäisen päätöksenteon lisääntyneen julkishallinnon 

muutoksien kautta. Vuoden 1978 rehtorin asemaa koskevassa ratkaisussa hän näkee mer-

kittävän osuuden siirtymisessä koulun johtamisessa ammattimaisuuteen. Lisäystä johtami-

sen vastuuseen tuli talouden ja hallinnon osalta, mutta tämän tutkimuksenkin kannalta 

merkittävän muutoksen koki myös johtajien pedagogisen vastuun korostuminen.  

Juuti (2007, 199–200) tarkastelee koulun johtamista kolmesta tasosta: yleisellä tasolla - 

koulujärjestelmänä, yksittäisenä kouluna sekä periaatteellisella tasolla. Koulussa korostuu 

kasvatuksen rooli, mutta koululla on myös merkittävä rooli oppijoiden tietojen ja taitojen 

uusittamisessa ja kehittämisessä. Koulun johtamisella voidaan vaikuttaa myös uusien su-

kupolvien sosiaalistumiseen. Juutin mukaan yleisellä tasolla kuva johtamisesta on selkeä, 

mutta haasteita syntyy kun tarkastelunkohteena on yksittäisen koulun johtaminen.  

Karikosken (2009, 67) mukaan koulun johtamisessa korostuu yhä enemmän päivittäiset 

vuorovaikutustilanteet rehtorin ja muiden koulun työskentelyyn kuuluvien kesken. Rehtorit 
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luovat ympärilleen toimivan verkoston, joka on luotu sosiaalisen kanssakäymisen kautta. 

Opettajat ovat verkoston tärkeimmät kumppanit, joille rehtori myös jakaa vastuuta. 

Koulun johtajien valintaan ovat kiinnittäneet huomiota Pässilä ja Niinikuru (1993, 115–

116). Heidän mielestä oman koulun sisältä valittavalla opettajalla on vaara jatkaa samojen 

perinteiden ja käytänteiden linjalla. Mikäli koulun johtaminen vaatii uudistuksia ja muu-

toksia niin tällä meneteltytavalla ja valinnalla se saattaa jatkaa vanhoilla linjoilla ja vielä 

pahempaa – väärillä linjoilla. 

Karikoski (2009, 63) tuo esille hyvän rehtorin tunnusmerkkejä. Rehtorin johtamistyylissä 

korostuu ajan mukanaan tuomat merkit. Tälle ajalle tyypillisiä vaatimuksia ovat: visionää-

rinen johtaminen, itsensä johtaminen, vuorovaikutusjohtaminen sekä ihmisten johtaminen. 

Sergiovanni (via Karikoski 2009, 54) lisää listalle vielä oppivan yhteisön kehittämisen. 

Pedagoginen johtajuus perusopetuksessa on yleistynyt 2000-luvulla. Pedagogisen johtajan 

toimintakenttään voi kuulua tyypillisimmillään opetustyön suunnittelua ja organisointia, 

mutta toisaalta myös osaamisen ja oppimisen laadullisesta kehittämisestä. (Raasumaa 

2010, 273–274.) 

Strateginen johtaminen käsitteenä ja menetelmänä on osa tämän päivän koulun johtamista. 

Strategian käsite on alkujaan syntynyt armeijassa. Sodankäynnin klassikkoteoksessaan von 

Clausewitz (2002, 68) märittelee strategian tarkoittamaan: ”taistelun käyttämistä sodan 

päämäärän tavoitteluun”. von Clausewitzin mukaan strategia piti sisällään marssit, leirit ja 

majoittumisen. Karikoski (2009, 46–47) viittaa myös strategiassa sodankäynnin osalta 

joukkojen siirtoon taistelukentälle oikeaan aikaan ja oikeassa varustuksessa. Hän vertaa 

tätä koulumaailmassa opettajien ja oppilaiden sijoittamisella tietynlaisiin ryhmiin ja luok-

kiin. Kouluissa strategian käsite on tullut 2000-luvulla mukaan sen johtamiseen. Kaplanin 

ja Nortonin johtamisen apuvälineeksi kehittelemä balanced scorecard-viitekehys on autta-

nut kouluun sovellettuna sitoutumaan luotuun strategiaan. Tuloskorttien tekoa on arvostel-

tu siihen kulutetun ajan sekä sen jäykkyyden ja jopa innovatiivisuuden kadottamisen vuok-

si. Etuina ovat toistettavuus sekä uusien opettajien työhön ohjaaminen. (Karikoski 2009.) 

Saralan ja Saralan (1996, 76) mukaan organisaation henkilöstö tulee sitouttaa strategia-

työhön mahdollisimman laajapohjaisesti, muuten on vaarana, että strategiatyön pohjalta 

tehty suunnittelu jää vain juhlapuheiden tasolle. Työntekijöiden tulee päästä mukaan arvo-

jen ja visioiden luomiseen sekä analysointi- ja suunnitteluprosessiin, johto- ja vetovastuun 

ollessa edelleenkin johtajalla. 
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Tässä luvussa on pyritty selvittämään tutkimuksien valossa koulun institutionaalista ase-

maa sekä muutoksia aivan tähän hetkeen saakka. Koulun asema yhteiskunnassa tällä het-

kellä on erilainen kuin se oli peruskoulun aloittaessa toimintansa 1960 ja 1970-luvuilla. 

Samoin yksittäisten koulujen johtamisen rooli ja asema on muuttunut lakien ja asetuksien 

sekä toisaalta yhteiskunnan kehityksen kautta. Rehtorin mahdollisuuden koulun pedagogi-

seen johtamiseen ovat paremmat, mikä on luonut edellytykset mm. seuraavassa luvussa 

kuvatulle yhteistoiminnallisen oppimisen valinnalle ja käyttöönotolle kouluissa.  
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3 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN 

3.1 Yhteistoiminnallisen oppimisen taustaa 

Kouluoppiminen on perinteisesti mielletty yksilölliseen oppimiseen, jossa opettaja siirtää 

tietoja oppilaille. Saloviita (2006) tuo yhden selityksen tuolle käsitykselle. Hänen mukaan 

aiemmin on ollut vallalla ajatus, että työelämässä työntekijät työskentelevät yksin valvon-

nan alaisina. (Saloviita 2006, 19–20.) Savupiipputeollisuuden vähentymisen myötä palve-

luammattien työntekijämäärät ovat olleet kasvussa. Vuonna 2008 perinteisen teollisuuden 

ammateissa työskenteli enää noin 6 % koko työvoimasta (Tilastokeskus 2008). Yhteiskun-

ta on tältäkin osalta menossa yhä enemmän sosiaalisen vuorovaikutuksen suuntaan. 

Yksilöllisen oppimisen ja perinteisen pedagogisen ajattelun subjektifilosofisesta taustasta 

huolimatta, historiasta löytyy myös yhdessä oppimisen ilmiöitä. Jo 1600-luvulla Johann 

Amos Comenius kokeili oppilaiden toinen toisilleen opettamista ja huomasi tämän tuovan 

hyötyä oppimiselle. John Dewey toi 1900-luvun alussa lapsikeskeisen ajattelun kouluihin. 

Hän uskoi lasten kehittyvän vain sosiaalisessa ympäristössä ja vaati, että koulujen ei tulisi 

valmentaa vain elämää varten vaan sen tulisi olla osa elämää.  

Suomalaiseen kansakouluun ryhmätyön toi professori Matti Koskenniemi 1940-luvulla, 

joka muodosti lapsista 2-5 lapsen ryhmiä. Koskenniemi1 havaitsi ryhmätyön merkityksen 

sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. (Saloviita 2006, 20–21.)  Koskenniemi (1952, 328) 

itse totesi oppilaiden sosiaalisen kehittymisen riippuvan enemmän koulun sosiaalisesta 

ilmastosta kuin siitä, mitä heille opetetaan oppitunneilla yksilöiden suhtautumisesta toisiin-

sa.  

Morton Deutsch tutki 1950-luvulla erilaisia riippuvuussuhteita. Hän toi esille positiivisen 

riippuvuuden, jossa jokaisen menestys riippui muiden menestyksestä sekä negatiivisen 

                                                 
1 Ryhmätyön ja työryhmien käytöstä suomalaisessa kouluissa antaa asiasta kiinnostuneille lukijoille hyvän 

pohjan Koskenniemen teokset Sosiaalinen kasvatus koulussa (1952 erityisesti 16. luku) sekä Yhdessä ja 

yhteistoimin – koulu ja sosiaalisuuteen kasvaminen (1982). Koskenniemen tekemät tutkimukset ja havainnot 

- jo yli kuudenkymmenen (60) vuoden takaa - oppilaiden sosiaalisesta käyttäytymisestä koulussa ovat anta-

neet hyvän pohjan parin viimeisen vuosikymmenen ajan vallinneeseen keskusteluun ja tieteelliseen tutki-

mukseen yhteistoiminnallisesta oppimisesta. 
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riippuvuuden, missä yksilöiden menestystavoitteet loivat kilpailutilanteen. Deutsch´n työtä 

jatkoivat David ja Roger Johnson kehittelemällä positiivisen keskinäisen riippuvuuden 

pohjaksi yhteistoiminnalliselle oppimiselle. Tämän jälkeen seurasi joukko muita tutkijoita 

sekä erilaisia menetelmiä kuten: S Sharanin ryhmätutkimus, E Aronsonin palapelimalli, 

DeVriesin ja Edwardsin TGT-malli, Slavinin TAI-, STAD- ja CIRC-mallit, Cohenin 

kompleksiopetus ja Kaganin rakennemallit. (Saloviita 2006, 22–23.) Suomalaisessa koulu-

tuksessa merkittävimmän askeleen kohti yhteistoiminnallista oppimista otti professori Vil-

jo Kohonen1980-1990-luvuilla (Sahlberg & Leppilampi 1994, 35). 

Oppimisen tutkimuksen ja koulutuksellisten käytäntöjen näkökulmasta ajateltuna suuri 

muutos on ollut se, että oppimista tarkastellaan nykyisin myös sosiaalisena prosessina eikä 

vain yksilöllisenä oppimisena. Tässä tarkastelussa korostuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ja yhteistyön merkitys. Tästä luonnollisena seurauksena syntyneiden pienryhmien ja yh-

teistoiminnan käyttämistä on pyritty perustelemaan muun muassa epistemologisten, oppi-

misteoreettisten ja taloudellisten näkökulmien kautta. Epistemologisesti tarkasteltuna se 

liitetään sosiaaliseen konstruktivismiin, jonka mukaan tietoa rakennetaan sosiaalisesti. Op-

pimisteoreettisesti tarkasteltuna nousee oppimisessa esille sosiokulttuurinen malli sekä 

aiemmin myös kognitiivisen oppimisen tutkimus, jossa jo Piaget korosti sosiaalista vuoro-

vaikutusta. Pienryhmien ja yhteistoiminnan käyttöönoton kolmantena perusteena käytetyn 

taloudellisen näkökulman osuutta on tarkasteltu tuotannollisista ja taloudellisista lähtökoh-

dista. Erityisesti pienryhmien ja tiimien käyttöönotto sai Yhdysvalloissa vauhtia heidän 

havaitessa japanilaisen autoteollisuuden voittokulun 1980-luvulla. Japanilaisten menestyk-

sen salaisuutena pidettiin juuri ryhmätyötä ja tiimityöskentelyä. (Tynjälä 1999, 148–149.) 

 Yhteistoiminnallinen oppiminen pohjautuu voimakkaasti sosiokulttuuriseen ja sosiokong-

nitiiviseen oppimisnäkemykseen, jossa Piaget ja Vygotsky ovat olleet vaikuttamassa oppi-

misen sosiaalisuuden käsitteistön ja teorian syntyyn. Piaget’n (Piaget2 1959, 45–47; 

                                                 
2 Tämän tutkimuksen osalta Piaget’n ja Vygotskyn sosiokongnitiivisia ja – kulttuurisia tutkimuksia ei tuoda 

voimakkaammin esille. Vygotsky korostaa puheessaan vuorovaikutteisuutta sekä sosiaalisen ajattelun mallia 

jo pienimmistä lapsista alkaen ja Piaget sosiaalisuuden kehittymistä vaiheittain sekä oppimisen sitoutumista 

toimintaan. Erityisesti Piaget’n ajattelussa lapsen ikävaiheilla on suuri merkitys lapsen kehitykselle. Näiden 

kahden, samana vuonna syntyneiden, kasvatusteoreetikon kirjallisuuteen tutustumisen voi aloittaa esimerkik-

si seuraavista teoksista: (Vygotsky 1962) Thought and language ja (Piaget 1959) The Language and Thought 

of the Child. Teoksissa käsitellään ajattelun ja kielen merkitystä lapsiin sekä mielenkiintoisella tavalla myös 

tämän tutkimuksen aihetta; yhteistoimintaa sekä egosentrisyyttä ja pakottamista.  
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Vygotski 1962, 9-24) mukaan koulunsa aloittavat lapset ovat ajatellultaan ja kehitykseltään 

siinä vaiheessa, että aiemmin hallitsevasta egosentrisyydestä lapsi voi siirtyä vuorovaikut-

teiseen, mieluummin deduktiivisen kuin synkretistisen, ajattelun malliin.  

Kriittisen näkökulman yhteistoiminnallisen oppimisen hyötyihin on ottanut tutkija Maria 

Matthews. Hän on tutkinut erityisesti lahjakkaiden lasten oppimista peruskouluasteella. 

Hänen tutkimuksiensa mukaan lahjakkaiden oppilaiden toiminta hyvin heterogeenisissä 

ryhmissä ei saa innostusta lahjakkaiden oppilaiden puolelta. Tutkimuksessa todetaan, että 

homogeenisisissä ryhmissä lahjakkaiden ollessa vertaisten kanssa tekemisissä heidän nä-

kemyksensä demokratiasta paranee. Hän kertoo, että lahjakkaiden oppilaiden oppiminen 

muiden opettamisesta ei saa lisäarvoa vaan lisäisi ärtymystä ja itsekästä vallan käyttöä.  

(Matthews 1992, 48–50.) 

Siltala (2010) käsittelee väitöskirjassaan liike-elämän ja innovatiivisuuden sekä yhteistoi-

minnallisen oppimisen yhteyksiä. Hän haluaa torjua syntyneitä käsityksiä siitä, että yhteis-

toiminnallisen oppimisen menetelmien käyttäjät leimattaisiin vain tavallista innokkaim-

miksi opettajiksi, jotka soveltavat niitä omassa pedagogiikassaan. Siltala näkee yhteistoi-

minnallisen oppimisen ja ongelmaperusteisen oppimisen perusteiden yhdistelyssä mahdol-

lisuuden innovaatio-oppimiselle ja sitä kautta vastineeksi liiketalouden piirissä yleisesti 

olevalle oppivalle organisaatiolle. Hän korostaa sitä, että yhteistoiminnallinen oppiminen 

soveltuu erityisesti asiantuntijoiden väliseen oppimiseen, sillä työelämän ongelmat moni-

mutkaisuudessaan edellyttävät usein juuri monen ihmisen osaamisen soveltamista. (Siltala 

2010, 60 ja 75.) 

3.2 Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä 

Tämän alaluvun tavoitteena on selvittää ne yhteistoiminnallisen oppimisen opetusmene-

telmät ja tekniikat, jotka esiintyvät tutkimuskirjallisuudessa.  

Sahlberg ja Sharan (2002, 16–21) esittelevät kahdeksan erilaista yhteistoiminnallisen op-

pimisen menetelmää, jotka ovat olleet eniten käytössä eri-ikäisillä oppijoilla. Kuviossa 1 

on esitetty muutoksia, joita menetelmien käyttöön otto edellyttää ja saa aikaan. Muutokset 

ovat nähtävissä pystyakselilla tavanomaisen opetuksen suhteen ja vaaka-akselilla vastuun 

ja roolien muutoksen suhteen. Vastuun ja roolien osalta on kyse opettajan osuuden vaiku-
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tuksesta opetukseen ja toisaalta oppilaiden roolista tiedon hankkimisesta ja tiedonmuodos-

tuksesta. 

 

 

Kuvio 1. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien nelikenttä (Sahlberg & Shlomo 

2002, 17) 

3.2.1 Rakenteelliset lähestymistavat 

Kagan ja Kagan (2002, 24) tuovat esille kuusi yhteistoiminnallisen oppimisen rakenteellis-

ta lähestymistapaa: 1. rakenteet ja niihin liittyvät osatekijät, 2. perusperiaatteet, 3. ryhmä-

hengen ja luokkahengen luominen, 4. oppimisryhmät (tiimit), 5. järjestyksenpito ja 6. sosi-

aaliset taidot. Kyseessä ei ole mikään yksittäinen tekniikka vaan joukko erilaisia menetel-

miä, joissa korostuu oppilaiden välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutuksen kautta oppilai-

den sosiaalinen, kognitiivinen ja akateeminen kehitys paranee. 

Kagan ja Kagan (2002, 24–26) kutsuvat rakenteiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ketjuja. 

Toinen peruskäsite on elementti. Elementti on luokassa tapahtuva perustoiminto, esimer-

kiksi oppilaat kirjoittavat. Tässä on toimija ja toiminto. Elementillä voi olla myös kohde.  

Yhteistoiminnallisen oppimisen yhtenä yksinkertaisimpana esimerkkinä rakenteiden käy-

töstä voi olla kolmivaiheinen haastattelu suhteessa perinteiseen opettajan määräämään 

ryhmäkeskusteluun. Ryhmäkeskustelussa osallistuminen saattaa olla hyvin epätasaista, 

eikä siinä synny yksilöllistä vastuuta oppilaille. Edelleen ryhmässä saattaa esiintyä myös 
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tehtävän ulkopuolista keskustelua. Vastaavasti kolmivaiheisessa haastattelussa oppilaat 

vaihtavat rooleja haastattelussa ja lopulta kertovat ryhmän muille jäsenille kumppaninsa 

kertomat asiat. Tätä Kagan ja Kagan (2002) kutsuvat piiri-toiminnaksi. Tässä kaikki pää-

sevät osallistumaan ja oppilaille syntyy yksilöllinen vastuu asioiden kertomisen kautta. 

Opettajan tulee miettiä tavoitteiden kautta valittavan rakenteen käyttöä, sillä joskus voi 

ryhmäkeskustelulla päästä tavoitteeseen paremmin. Esimerkiksi jos tavoitteena on saavut-

taa konsensus aivoriihen kautta silloin ryhmäkeskustelu voi olla paikallaan. (Kagan & Ka-

gan 2002, 27–31.) 

Toisena seikkana rakenteellisena lähestymistapana Kagan ja Kagan (2002, 29) mainitsevat 

neljä perusperiaatetta: samanaikainen vuorovaikutus, yhtäläinen osallistuminen, positiivi-

nen keskinäinen riippuvuus ja yksilöllinen vastuu. Nämä periaatteet sisältyvät kaikkiin 

muihin rakenteisiin, oli kyseessä sitten luokkahengen luominen tai vaikkapa oppimisryh-

mät. 

Vuorovaikutus voi esiintyä joko perättäisenä tai samanaikaisena. Oppilaiden perättäisen 

vuorovaikutuksen rinnalle Kagan ja Kagan (2002, 39–40) tuovat samanaikaisen vuorovai-

kutuksen, jossa aktiivisia osallistujia on samanaikaisesti useampia. Opettaja voi valita käyt-

töön erilaisia keskusteluratkaisuja luokalleen: luokkakeskustelut, ryhmäkeskustelut tai pa-

rikeskustelut. Samanaikainen vuorovaikutus on näkyvissä myös esityksissä, jossa ryhmät 

(esim. 8 ryhmää) yksi vuorollaan pitävät esityksensä luokan edessä muiden kuunnellessa, 

silloin viiden minuutin esitykseen koko luokalta kuluu aikaa 45 minuuttia. Ryhmien pitäes-

sä esityksensä toisilleen jää aikaa paljon myös keskusteluille ja ajatuksien vaihdolle. Salo-

viita (2006, 45–46) käyttää samanaikaisesta vuorovaikutuksesta puhuttaessa termiä suora 

vuorovaikutus. 

Yhtäläisessä osallistumisessa on kyse siitä, että kaikille oppilaille luodaan mahdollisuus 

puhumiseen ja esittämiseen. Tehokkaampaa on käyttää elementtiä: ryhmät tai parit keskus-

televat suhteessa: luokka keskustelee, jolloin taataan oppilaille paremmin mahdollisuus 

yhtäläiseen osallistumiseen. 

Positiivisen keskinäisen riippuvuuden käsite koko yhteistoiminnallisessa oppimisessa on 

keskeisin perusperiaate. Oppilaat havaitsevat, että auttamalla ja opettamalla toisia he lisää-

vät ryhmänsä osaamista. Tällä on vaikutusta myös ryhmän motivaatioon ja sen kiintey-

teen.(Johnson & Johnson 1991, 4:2–4:17; Kagan & Kagan 2002, 41–42; Sahlberg & Lep-

pilampi 1997, 96–97; Saloviita 2006, 46–48 ). Aikuisopiskelussa ja esimerkiksi opettajien 
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välisessä työskentelyssä yhteinen aihe tai kiinnostuksen kohde luo positiivista keskinäistä 

riippuvuutta. Kilpailullinen toiminta tuottaa vastaavasti negatiivista riippuvuutta ryhmän 

sisälle. (Repo-Kaarento 2007, 37.) 

Johnson & Johnson (1991, 4:10–4:20) kuvaavat positiivisessa keskinäisessä riippuvuudes-

sa erilaisia tapoja: 

1. Positiivinen tavoiteriippuvuus kyetään saavuttamaan vain, jos muutkin ryhmän jä-

senet saavuttavat yhteisen tavoitteen. 

2. Positiivisen palkkioriippuvuuden periaate on, että tavoitteen saavutettuaan ryhmän 

jäsenet saavat saman palkkion. 

3. Positiivinen resurssiriippuvuus ilmenee silloin, kun ryhmän jäsenillä on käytössään 

oma osansa tiedosta tai vaikkapa materiaalista. Tästä tyyppiesimerkkinä ovat eri-

laiset Jigsaw-menetelmät. (kts. luku 3.2.4). 

4. Positiivisessa rooliriippuvuudessa on kyse erilaisista työjaosta ja sitä kautta synty-

västä hyödystä. 

5. Positiivinen rooliriippuvuus on nimettyjen roolien (esim. lukija, kirjoittaja, rohkai-

sija ja tarkastaja) kautta syntynyttä hyötyä. 

6. Positiivinen identiteettiriippuvuus on tuttua esimerkiksi nimien ja lippujen kautta. 

7. Myös ympäristöllä voi olla merkitystä positiivisen riippuvuuden syntymiselle.  

Perusperiaatteiden neljäs seikka, yksilöllinen vastuu, tarkoittaa sitä, että ryhmässä korostuu 

myös yksilön vastuu. Esimerkiksi kolmivaiheisessa haastattelussa oppilas tietää, että hänen 

tulee kertoa haastattelun tärkeimmät tiedot toisille. (Kagan & Kagan (2002, 42.) 

Kagan ja Kagan (2002, 42–43) mukaan rakenteellisessa lähestymistavassa on merkittävä 

osuus ryhmähengen ja luokkahengen luomisessa. Hän mainitsee ryhmähengen viisi tavoi-

tetta: tutustuminen, ryhmän identiteetti, keskinäinen tuki, erojen arvostaminen ja synergian 

kehittäminen. 

 Neljäs rakenteellisen lähestymistavan tekijä on oppimisryhmä. Kagan ja Kagan (2002, 43–

45)  mukaan ideaalikoko ryhmässä on neljä jäsentä. Se voi tarvittaessa jakaantua kahtia ja 

siinä ei synny ”kolmannen pyörän” ongelmaa. Oppimisryhmän muodostamisessa tulisi 
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pyrkiä mahdollisimman suureen heterogeenisyyteen. Koulumenestystasojen heterogeeni-

syydellä on ollut merkittävä osuus esimerkiksi myös järjestyksen ylläpidon kannalta. Ka-

gan ja Kagan (2002, 44–45) painottavat myös kriittistä suhtautumista yksipuoliseen toi-

mintaan oppimisryhmien suhteen. Lahjakkaiden oppilaiden tulee päästä toimimaan myös 

vertaistensa joukossa ja heikoimmille tulee saada mahdollisuus toimia esimerkiksi johtaji-

na. 

Järjestyksenpito on yksi rakenteellinen lähestymistapa yhteistoiminnallisessa oppimisessa. 

Kagan ja Kagan (2002, 46–47) mukaan oppilaan luontaisia perustarpeita ovat tekeminen ja 

puhuminen. Perinteisessä luokassa nämä tarpeet on pyritty rajoittamaan, mutta yhteistoi-

minnallisessa oppimisessa vuorovaikutusta tuetaan ja näin oppilaat voivat myös keskustel-

la. Vuorovaikutuksesta tulee luonteva osa toimintaa ja näin heidän perustarpeensa (oppi-

laat) tulevat tyydytettyä eikä järjestyksen ylläpitoon kulu energiaa. Oppilaiden kanssa tulee 

sopia jostain hiljaisesta merkistä, mikä saa tarvittaessa huomion opettajaan. 

Viimeisenä rakenteellisena lähestymistapana ovat sosiaaliset taidot. Tavoitteena tässä on 

saavuttaa käytännön taitoja mm. roolien kautta. (Kagan & Kagan 2002, 47.) 

3.2.2 Tiimioppiminen ryhmässä 

Englannin kielen sana team juontuu Indoeurooppalaisesta sanasta deuk (to pull), millä on 

selvä yhteys yhdessä tekemiseen (pulling together) (Senge 1994, 354). 

Oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna tiimioppimisessa ei ole tärkeintä se, että asioita 

tehdään yhdessä vaan se, että niitä opitaan yhdessä. Perinteinen ryhmätyö voidaan katsoa 

päättyneeksi kun sen tuotos on valmis. Sen sijaan tiimityöskentelyssä työ päättyy vasta kun 

kaikki sen jäsenet ovat oppineet opeteltavan asian. (Slavin 2002, 48; Slavin 1994, 3.)  

Tiimioppimisessa korostuu seuraavat kolme asiaa: ryhmän palkitseminen, yksilöllinen vas-

tuu ja yhtäläiset menestymisen mahdollisuudet. Motivaation lisääntymisellä ja palkitsemi-

sella on selvä korrelaatiosuhde erityisesti silloin kun palkitsemisen perustana on oman op-

pimisen kehittyminen suhteessa aiempaan. Yksilöllinen vastuu tulee esille ryhmän menes-

tyksen syntymisessä sen yksilöiden kautta. (Slavin 2002 48–49; Slavin 1994, 3-4.)  

Sahlberg (1998, 11) viittaa Leiwon kollegoineen Suomessa tekemiin tutkimuksiin kielelli-

sen vuorovaikutuksen epätasaiseen jakaantumiseen kouluissa oppilaiden ja opettajien kes-

ken sekä Ned Flandersin 1960-luvulla suorittamiin tutkimuksiin opettajan ja oppilaan pu-
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heajan määriin luokassa. Yleisesti puhutaan Flandersin säännöstä (Flanders 1970, 101), 

jossa oppitunneista on 2/3 puhetta ja siitä 2/3 opettajan puhetta sekä siitä 2/3 opettajan suo-

raa vaikuttamista. Leiwo (1987, 123) kollegoineen on päätynyt 1980-luvulla oppilaiden 

ryhmäkeskusteluissa siihen, että mitä pienempi ryhmä (3 henkilöä) on, sitä enemmän käy-

tetään ilmauksia tiedon esittämiseen. Toisaalta kuitenkin suuremmissa ryhmissä tiedon 

prosessointi oli aktiivisempaa, mutta omien mielipiteiden esittämisessä pidättäydyttiin. 

Yksi tunnetuimmista tiimioppimisen opetustekniikoista on STAD-menetelmä (Student 

Team-Achievement Divisions), jonka keskeisenä ideana on motivoida oppilaat auttamaan 

toisiaan. STAD:ssa korostuu sekä yksilöllisen että yhteisöllisen oppimisen periaate, sillä 

lopputulosta verrataan oppilaan aiempaan tasoon ja ryhmä on vastuussa sisäisesti kaikkien 

oppimisesta. Tärkeintä on kuitenkin yksilön oppiminen oppivassa ryhmässä. (Slavin 2002, 

49–51; Slavin 1994, 4-6.) 

3.2.3 Laskemaan, lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen 

Yleisesti ottaen yhteistoiminnallisen oppimisen eri menetelmät ovat hyvin monikäyttöisiä. 

Robert Slavin ja Nancy Madden ovat kehittäneet kuitenkin oppiainekohtaisia ohjelmia. 

Näissä ohjelmissa yhtenä tavoitteena on ollut erityisopetuksen ja tasoryhmien tarpeen vä-

hentäminen. Näiden periaatteiden myötä on kehittynyt ryhmäavusteinen yksilöllistäminen 

(Team Assisted Individualization, TAI) sekä yhteistoiminnallisesti integroitu lukemaan ja 

kirjoittamaan oppiminen (Cooperative Integrated Reading and Composition, CIRC). (Sla-

vin & Madden 2002, 66–68.)  

TAI on menetelmä, jossa yhdistyvät sekä yhteistoiminnallisuus että yksilöllisyys hetero-

geenisessä luokassa. TAI-menetelmässä toimitaan neljän tai viiden hengen ryhmissä, mikä 

muodostetaan hyvin, keskinkertaisesti ja heikosti menestyneistä oppilaista. Niin ikään 

ryhmä pitää sisällään poikia ja tyttöjä sekä etnisen ryhmänkin edustajia. (Slavin & Madden 

2002, 66–68.) 

3.2.4 Palapeli 

Palapeli I (Jigsaw) on saanut alkunsa jo 1970-luvulta Aronsonin kehittelemänä, mikä piti 

sisällään neljä eri vaihetta: esittely, yksityiskohtainen selvittäminen, raportointi ja muok-

kaus sekä yhdistäminen ja arviointi. Menetelmä pitää sisällään kotiryhmät ja asiantuntija-
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ryhmät. (Clarke 2002, 84–86.) Saloviita (2006, 109) näkee palapelitekniikassa hyvän kei-

non kehittää oppilaiden keskuuteen yhteistoiminnallisen oppimisen yhden perustekijän – 

positiivisen keskinäisen riippuvuuden – tunnetta. Saloviidan mukaan myös alhaisen statuk-

sen omaavat oppilaat voivat kokea tärkeyden ryhmässään, koska jokaisen panosta tarvi-

taan.  

Perinteinen toimiva ryhmä koostuu sen erilaisista osaajista, joilla on omat vahvuudet, kiin-

nostuksien kohteet, erilaiset kokemukselliset taustat ja tiedot sekä näkökulmat. Yhtenä 

tärkeänä tavoitteena palapelimenetelmässä on oppivan yhteisön muodostaminen arvosta-

malla tasapuolisesti kaikkia sen jäseniä. (Clarke 2002, 83.)  

Palapeli II on Robert Slavinin kehittämä malli, missä kotiryhmävaiheessa jäsenet tutustu-

vat uudelleen aineistoon eri näkökulmista saaden näin ajatuksilleen syvyyttä. Slavin toi 

ryhmän toimintaan lisänä yksilölliset ja ryhmäpisteet. Palkitsemisjärjestelmä ja kilpailu-

hengen kohottaminen lisää mahdollisuutta saavuttaa ryhmälle hyvä pistemäärä. (Clarke 

2002, 84–86; Saloviita 2006, 113.) 

Jigsaw II eroaa alkuperäisestä palapelitekniikasta: 

 oppijoilla on omat vastuualueet, mutta mahdollisuus myös tutustua 

muuhun materiaaliin, 

 tehtävään sisältyy myös kehitys-, yksilö- ja ryhmätestejä, 

 kommunikaation ja tiiminrakennuksen puute. 

(Hämäläinen & Häkkinen, 2006, 237.) 

Hämäläisen ja Häkkisen mukaan oleellista Jigsaw-tyyppisissä menetelmissä on toimijoiden 

välinen tiedollinen riippuvuus, missä oppijat täydentävät toinen toistensa tietoja ja taitoja 

eikä tehtävää voida ratkaista ilman kaikkien osallistujien tietojen ja taitojen yhdistämistä. 

(Hämäläinen & Häkkinen 2006, 236.) Palapelitekniikassa hyödynnetään vertaisopetusta 

(peer teaching) suullisessa vuorovaikutuksessa ja siihen kuuluu olennaisena osana oppilai-

den välinen informaatioaukko (information gap). (Harjanne 2006, 107). 

3.2.5 Yhdessä oppiminen 

Yhdessä oppimisen mallin, jota myös kutsutaan käsitteelliseksi malliksi, kehittäjinä ovat 

toimineet David ja Roger Johnson. Tässä mallissa lähdetään liikkeelle sosiaalisen keskinäi-
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sen riippuvuuden ajatuksesta. Johnson ja Johnson painottavat, että jokaiseen hyvään toi-

minnalliseen ryhmätyöhön tulisi kuulua tavoitteita, jotka kehittävät myös oppilaiden sosi-

aalisia taitoja. (Saloviita 2006, 125–126.) 

Johnsonin ja Johnsonin (2002, 101) mukaan käytettäessä yhdessä oppimisen periaatteita 

yhteistoiminnallisessa oppimisessa tulee seuraavat osatekijät kuulua mukaan: i) muodolli-

nen ja vapaamuotoinen yhteistoiminnallinen oppiminen sekä yhteistoiminnalliset perus-

ryhmät on integroitava toimintaan ii) yhteistoiminnallisten oppituntien tulee sisältää yhteis-

työn toiminnan kannalta oleelliset tekijät; positiivisen keskinäisen riippuvuuden, kasvok-

kain tapahtuvan kannustavan vuorovaikutuksen, yksilöllisen vastuun, sosiaaliset taidot ja 

ryhmän yhdessä suorittaman prosessoinnin. iii) rutiinioppitunnit tulisi olla yhteistoiminnal-

lisia. iiii) kouluorganisaatioiden filosofia tulisi muuttaa kilpailuhenkisestä ja yksilökeskei-

sestä massatuotantorakenteesta ryhmätoiminnasta kumpuavaksi yhteistoiminnallisuudeksi. 

3.2.6 Yhteistoiminnallinen ongelmaratkaisu 

Johnsonin ja Johnsonin mukaan (2002) hyväkin yhteistyö tuo väistämättä mukanaan risti-

riitoja. On luonnollista, että toimintaan osallisena olevat ovat asioista eri mieltä ja jopa 

väittelevät vastauksista ja näkemyksistä. Toiminta ilman ristiriitoja kertoo oppilaiden vä-

linpitämättömyydestä käsillä olevaan asiaan tai toisiaan kohtaan. (Johnson & Johnson 

2002, 119–120.) 

Yhteistoiminnallisessa ongelmaratkaisussa pyritään ristiriitojen käsittelyssä rakentavaan 

yhteistoiminnallisuuteen. Tärkeää tässä on se, että oppilailla on selkeät yhteiset tavoitteet 

ja ne ovat myös pitkälle aikavälille asetetut. Tarkoitus ei ole välttää ristiriitoja esimerkiksi 

hyvän koulun statuksella vaan pikemminkin rohkaista oppilaita älyllisiin ristiriitoihin ja 

väittelyihin. Yhteistoiminnallinen ongelmaratkaisu ei ole ristiriidassa yksilöllisen oppimi-

sen, väittelyn tai kompromissihakuisuuden kanssa, vaan oppilaat voivat edelleen opiskella 

itsenäisesti tai he voivat nimetä ryhmästään tuomarin, joka päättää väittelyn parhaimmasta 

kannasta. Edelleen he voivat pyrkiä lopettamaan väittelyn lyhyeen ja pyrkiä löytämään 

yhteisen kompromissin. Taustalla tässä on pyrkimys ryhmän harmonia säilyttämiseen. 

(Johnson & Johnson 2002, 120–121.)  
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Konfliktien kohtaamisella on selvä yhteys oppilaiden argumentaation kehittymiseen. Edel-

lytyksenä on kuitenkin keskustelun ja kyseenalaistamisen kautta löytää lopuksi yhteinen 

näkemys. (Hämäläinen & Häkkinen 2006, 239.) 

3.2.7 Kompleksiopetus 

Kompleksiopetus on alkujaan suunniteltu käytettäväksi heterogeenisissä luokissa kehittä-

mään oppilaiden ajattelukykyä. tällä menetelmällä pyritään vaikuttamaan juuri statuson-

gelmista kärsivien oppilaiden oppimiseen. Statusongelmaan ja epätasaiseen osallistumiseen 

ryhmätöissä voidaan vaikuttaa seuraavilla asioilla: a) vastuunjakojärjestelmä, b) erilaista 

osaamista painottavat opetussuunnitelmat, ja c) opettajan selkeät pyrkimykset statuson-

gelman hoitamiseksi. Kompleksiopetus kohdistuu heterogeenisessä ryhmässä sekä sosiaali-

siin ominaisuuksiin kuten rotu ja sukupuoli että spesifisiin, esimerkiksi kykyyn lukea. (Co-

hen, Eotan, Whitcomb,  Balderrama,  Cossey,  & Swanson,  2002, 137–139.) 

Statusongelma luokassa aiheuttaa oppilaiden luokittelun tahtomattaan eri kompetenssita-

soille. Nämä kompetenssitasot ohjaavat yksilöitä myös sen mukaisiin aktiviteetteihin työs-

kentelyissään. Statusongelmaan voidaan vaikuttaa erilaisen osaamisen painottamisen ja 

matalan statuksen oppilaiden tunnustuksen antamisen kautta.  Tunnustuksen antamisen 

tulee olla julkista, jotta kaikki tulevat siitä tietoisiksi. Toisaalta tunnustuksen tulee olla 

täsmällistä. Oleellista tunnustuksen antamisessa ei ole vain oppilaan itsetunnon kohottami-

nen vaan pyrkimys nostaa ryhmän odotuksia kyseisen matalan statuksen oppilaan kohdalta. 

(Cohen et al. 2002 139–140 ja 142–143.) 

Kompleksiopetuksessa erilaisuus saa sille kuuluvan arvon. Lähtökohtana on se, että jokai-

sella on omat vahvat osaamisalueensa, joita voidaan tuoda esille yhteistoiminnallisilla me-

netelmillä. Yhteistyötä ei tehdä niinkään sen vuoksi, että se olisi mukavaa vaan koska 

ryhmä tarvitsee jokaisen panosta. (Cohen et al. 2002, 141–142.) 

3.2.8 Ryhmätutkimus 

Tämän tutkimuksen viimeisenä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmänä esitellään 

ryhmätutkimus. Esiteltävät menetelmät ovat edenneet yleisesti ottaen helpommasta vaati-

vampaan, mitä tulee niiden järjestämisestä ja käyttöön ottamisesta yhteistoiminnallisessa 

opetuksessa (Sharan & Sharan 2002, 155). 
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Ryhmätutkimuksen käyttöön otto opetusryhmissä edellyttää oppilaiden hallitsevan jo yh-

teistoiminnallisen oppimisen vuorovaikutus- ja opiskelutaidot. Tässä menetelmässä yhdis-

tyvät tutkimus, vuorovaikutus, tulkinta ja sisäinen motivaatio. (Sharan & Sharan 2002, 

155–156.) 

Tutkimusta edeltää opettajan luokalle esittämä haastava ja monitahoinen ongelma, johon 

hän odottaa luokalta vastausta. Menetelmä on haastava myös oppilaiden kannalta, sillä he 

ryhtyvät tutkijoiksi ja etsivät tietoa oma-aloitteisesti ja yhteisesti, vertailevat ja yhdistävät 

niitä omiin mielipiteisiin ja kokemuksiin. Tämän jälkeen he muokkaavat sen yhteiseksi 

tulkinnaksi. (Sharan & Sharan 2002, 156.) 

Yhteistoiminnallisen oppimisen yksi keskeisistä elementeistä on oppilaiden välinen vuoro-

vaikutus. Ryhmätutkimuksessa tämä tutkijoiden yhteisö toimii yhteydenpidon, puhumisen 

ja vastavuoroisen avunannon kautta. Tulkinnassa on kyse oppilaiden sovitteluprosessista, 

mikä vahvistaa oppilaiden kykyä organisoida induktiivisesti selkeän kokonaisuuden. (Sha-

ran & Sharan 2002, 157–159.) 

Ryhmätutkimuksella on vaikutusta myös oppilaiden sisäiseen motivaatioon, sillä itse asete-

tut ongelmat ja kysymykset omista lähtökohdista lisäävät kiinnostusta käsiteltävään aihee-

seen. Sen lisäksi ryhmän välinen keskinäinen vuorovaikutus käsiteltävästä aiheesta lisää 

henkilökohtaista kiinnostusta. (Sharan & Sharan 2002, 159.)  

Ryhmätutkimus etenee osa-aiheiden päättämisen ja tutkimusryhmäksi järjestäytymisen 

kautta hankkeen arviointiin. Ryhmätutkimuksessa opettajan perinteinen rooli tiedon jaka-

jana muuttuu auttajaksi ja oppilaille jää kysymysten kehittely yksilöllisesti, pareittain tai 

neljän hengen ryhmissä. Edelleen oppilaat päättävät pitkälle siitä, mitä tutkitaan ja mistä 

lähteistä. Ryhmät esittelevät myös lopputuloksen, jonka arviointiin osallistuvat sekä oppi-

laat itse että opettaja. (Sharan & Sharan 2002, 160–170.) 

Edellä esitetyissä menetelmissä korostuu kaikissa ryhmätoiminta sen erilaisissa muodoissa. 

Toinen merkittävä tekijä on oppilaiden välinen vuorovaikutus, mikä saa syntymään hetero-

geenisessä ryhmässä positiivisen keskinäisen riippuvuussuhteen korostaen kuitenkin yksi-

lön omaa vastuuta oppimisesta. Erilaisuuden hyväksyminen korostuu yhteistoiminnallisen 

oppimisen menetelmissä deweyläisessä hengessä, missä koulua ei nähdä yhteiskunnan eril-

lisenä osana. 
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Yhteenvetona edellä kuvatuista yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmistä voidaan 

käyttää Tynjälän (1999) näkemystä erilaisista käsiteistä ja oppimisen ehdoista yhteistoi-

minnassa. Hän tuo esille ryhmän jäsenien yhteisen merkityksen luomisen ja intersubjektii-

visuuden eli ajatuksen jaetusta todellisuudesta. Myös sosiokongnitiivisen konfliktin merki-

tys aiempaa korkeamman tasoisen oppimisen osalta on merkityksellistä. Tiimityössä myös 

lähikehityksen vyöhykkeen toteuttamisen merkitys tulee esille. Edelleen hän korostaa kes-

kustelun, neuvottelun ja argumentaation vaikutusta oppimisessa ei niinkään valmiin yh-

teisymmärryksen muodossa vaan valmiutena saada välineet oman käsityksen luomiselle. 

Tynjälä painottaa myös oppimisen ehtojen merkitystä, jolloin yhteistoiminnallisessa oppi-

misessa, ollessaan tehokkaampaa kuin yksilöllinen oppiminen, on toteuduttava; i) ryhmän 

jäsenten keskinäinen positiivinen riippuvuus, ii) vuorovaikutteinen tukeminen, iii) yksilöl-

linen vastuu, iiii) sosiaalisten taitojen ja ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen sekä iiiii) 

ryhmän toiminnan itsearviointi. (Tynjälä 1999, 152–158.) 

3.3 Yhteistoiminnallinen oppiminen suomalaisessa koulussa 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa käsiteltiin koulun institutionaalista asemaa sen lähi-

historiassa. Tässä tarkastelussa tulee selvästi esille selkeäyhteiskunnallinen muutos suoma-

laisessa yhteiskunnassa erityisesti opetussuunnitelmien osalta. Syntyi tarve kehittää ja ottaa 

käyttöön opetuksessa uudenlaisia yhteistoiminnallisuuteen liittyviä menetelmiä. Tämä ava-

si tien myös yhteistoiminnalliselle oppimiselle. 

Ahosen mukaan suomalaisessa koulussa toteutuu kaksi erilaista yhteiskunnallista tehtävää: 

perinteet turvaavaa toteutusta ja ennakkoluulottoman tiennäyttäjän roolia (Ahonen 2001 

14–15). Koulu instituutiona on sekä suljettu että avoin organisaatio, sillä sen tietynlainen 

pakkojärjestelmän funktio yhteiskunnassa tekee siitä myös byrokraattisesti suuntautuneen 

vaikutelman. Koulun ei ole tarvinnut kilpailla asiakkaistaan ja voimavaroistaan. Yhteis-

kunnan lisääntynyt tarve koulun tulosvastuusta ja vuorovaikutuksesta on kuitenkin pakot-

tanut suomalaista koulua myös avautumaan. (Mustonen 2003, 39.) Sahlberg ja Sharan 

(2002, 383) toteavat, että yhteistoiminnallinen oppiminen koulussa on osa sen toiminta-

kulttuuria ja se (muutos) ei tapahdu rehtorin hallinnollisella päätöksellä vaan vaatii toteu-

tuakseen kulttuurin muutosprosessin koulussa. He viittaavat myös suomalaisen koulun ja 

oppilaiden hyvään menestymiseen OECD:n toteuttamassa PISA-tutkimuksessa ja ovat 

panneet merkille tutkijoiden kiinnostuksen suomalaisen koulun sosiaalisten taitojen harjoi-
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teluun, jossa tärkeinä osatekijöinä ovat terve, vahva itsetunto ja yhteistyötaitojen osaami-

nen. 

Koulutuspoliittinen selonteko luovutettiin eduskunnalle 22.5.1990. Tuossa selonteossa 

tavoitteeksi asetettiin mm. erityisopetuksen oppilaskeskeisten ja yhteistoiminnallisten op-

pimismuotojen kehittäminen. (Blom, Laukkanen, Lindström, Saresma ja Virtanen, P 1996, 

15–16.) Koulutuksellisen tasa-arvoisuuden tukemisen kautta 1990-luvulla oppilaskeskei-

syys ja sitä kautta myös yhteistoiminnalliset oppimismuodot ovat yleistyneet Suomessa 

(Tuunainen & Ihatsu 1996, 16).  

Suomalaisessa koulujärjestelmässä yhteistoiminnallinen oppiminen menetelmä yleistyi 

1990-luvulla (Holkeri, M. 1998 42; Kajala, T. 1998, 67; Harjanne, P. 2006 104). Omassa 

kotikaupungissani Oulussa Irja Jylhä kokeili yhteistoiminnallisen opetuksen menetelmää 

vammaisten lasten integraatiossa normaaliopetukseen (Jylhä 1998, 9-10). Englannin kielen 

lehtori Tarja Folland (2012, 28–57) on 25 vuoden ajan toteuttanut työssään yhteistoimin-

nallisen oppimisen menetelmiä ja periaatteita. Hänen mukaansa menetelmien käyttö sopii 

erinomaisesti myös kielten opiskeluun. Hän tuo esille muun muassa jäsentyneen toisten 

havaitsemisen ryhmissä ja tiimeissä sekä tärkeiden sosiaalisten taitojen kehittymisen. 

Ylemmän koulutusportaan esimerkkinä on Oulun yliopiston Käyttäytymistieteiden laitok-

sen psykologian opetuksen parissa tehty kokeilu opettajien ja oppilaiden itseohjautuvuuden 

ja yhteistoiminnallisuuden kokemuksista 1990-luvulla. (Häll, Koivula ja Soini, 1997, 9.) 

Myös Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan vuosina 1998–2002 

(Repo-Kaarento 2009, 285) toteutetun pedagogisen koulutuksen ja yhteistoiminnallisen 

oppimisen kokeilun ja sen tutkimisen kautta saadut tulokset tukevat yhteistoiminnallisten 

menetelmien käyttöä koulutuksessaan.  Repo-Kaarento (2009, 285) toteaa myös, että yh-

teistoiminnallisuuden ja yliopiston perinteisen opetuskulttuurin yhteensovittaminen ei kui-

tenkaan edennyt aivan ongelmitta vaan se sai myös osakseen voimakastakin kritiikkiä. Lu-

kijalle jää kuitenkin arvailujen varaan se, mitkä osa-alueet olivat kritiikkiä aiheuttaneet 

tekijät yliopisto-opettajilla. Opettajien yhteistoiminnan osalta Helsingissä on toteutettu 

koulun toimintamuotojen kehittämishanke vuosina 1988–1991(Sava & Linnansaari 1990). 

Tutkijat Eija Vilkko (2001) sekä Jorma Pesonen (2009) ovat väitöskirjoissaan tutkineet 

peruskoulun johtamisen ja päätöksenteon yhteydessä tapahtuvaa kollegiaalista toimintaa. 

Erityisesti Pesonen (2009, 146) toteaa suomalaisen peruskoulun johtamisen tulevaisuuden 

olevan tutkimuksessa olleiden rehtoreiden havaintojen mukaan kollegiaalista yhteistyötä, 

minkä toimintakenttänä on myös koulun ulkopuolinen alue. 
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Yliopisto-opettajan käsikirjan (Repo-Kaarento, Levander & Nevgi 2009, 102–103) mukaan 

opettajien tulisi olla tietoisia siitä, että oppiminen voi hankaloitua tai suorastaan estyä oppi-

laiden keskinäisen kilpailun, ryhmän jäsenten erilaisten statuksien tai kommunikaation 

erilaisten muotojen vuoksi. Tähän haasteeseen he tuovat avuksi osaltaan yhteistoiminnalli-

sen oppimisen menetelmien käytön yliopisto-opetuksessa. Helsingin yliopiston opetuksen 

ja opintojen kehittämisohjelmassa vuodelle 2007–2009 on pyritty edistämään yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitojen opiskelua, millä osaltaan pyritään vastaamaan niihin yhteiskunnan 

haasteisiin, joita ovat esimerkiksi: kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa ja hyödyntää 

monniammatillista asiantuntemusta sekä kykyä perustella näkemyksiään erilaisille asiak-

kaille ja yhteistyökumppaneille. 

3.4 Kollegiaalisuus koulussa 

Organisaatiossa ihmisten kesken toimivaa yhteistyötä kutsutaan kollegiaalisuudeksi tai 

yhteistoiminnallisuudeksi. Yhteistoiminnallisuus mielletään yleensä ammatilliseen kehit-

tymiseen yhdessä oppimisen kautta. Kollegiaalisuus saa hieman laajemman merkityksen, 

sillä siihen liittyy usein myös normien, yhteisten asioiden suunnittelun sekä työyhteisön 

arviointi. Kollegiaalisuutta on usein sovitettu kouluun opettajien ja rehtoreiden väliseen, 

yhteiseksi menetelmäksi tarkoitettuun toimintaan. Kollegiaalisissa toiminnoissa päätöksen-

teon pohjalla tulisi olla keskusteluprosessi, minkä pohjalta on syntynyt mielipide (konsen-

sus). Osallistuminen yhteiseen päätöksentekoon ei ole opettajille vain edellytys osallistu-

miseen vaan myös oikeutus. (Vulkko 2007, 117.) 

Salo ja Kuittinen (1998, 220–221) kuvaavat kouluorganisaation toimintaa kolmella aree-

nalla. Yksityinen areena pitää sisällään opettajan opetustyön ja pedagogisen asiantuntijuu-

den. Toisena toimijana on julkinen areena, mikä sisältää hallinnoinnin, organisoinnin ja 

johtamisen. Näiden kahden väliin jää vuorovaikutusareena, millä on perinteisessä mielessä 

kapea toimintakenttä ja löyhä sidos. Tavoiteltaessa kouluorganisaation muutoksessa oppi-

van organisaation mallia tulisi tämän vuorovaikutusareenan laajentua ja aktivoitua. Tätä 

vuorovaikutusareenaa voidaan nimittää myös yhteistoiminnalliseksi menetelmäksi tai kol-

legiaalisuudeksi. 

Sahlberg (1996, 119 ja 213–217) tuo esille opettajien ammatillisen yhteistyön merkityksen 

ja erityisesti kollegiaalisten tiimien osuuden koulujen kehittämisessä. Kollegiaalisten tii-

mien käyttö on liitetty yhteistoiminnallisuuteen, koska sille on tyypillistä yksilöiden väli-
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nen positiivinen keskinäinen riippuvuus. Kollegiaalisten tiimien käytössä korostuu opetta-

jien ja rehtoreiden välisen luottamuksen, tuen ja auttamisen luonne ja erityisesti se nähdään 

yhtenä oppivan organisaation päämäärään tähtäävänä menetelmänä. Sahlberg kuitenkin 

muistuttaa, että kollegiaalisten tiimien käyttö ei saa olla koulun kehittämisen itsestään sel-

vänä periaatteena. Edelleen hän painottaa kollegiaalisuuden ja individualismin samanaikai-

suuden haastetta. Opettajia ei tulisi painostaa kollegiaaliseen toimintaan, sillä se saattaa 

rajoittaa opettajien mahdollisuutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Tutkimuksessaan hän tuo 

esille opettajien keskinäisen kollegiaalisuuden osalta sosiaalisen tuen ja yhteisyyden tun-

teen esimerkiksi otettaessa uusia opetusmenetelmiä käyttöön. Opettajat pystyivät täten suo-

jautumaan heitä kohtaan asetetuilta odotuksilta. 

Sahlbergin (1996, 133) mukaan kollegiaalisuudella on merkitystä erityisesti kehitettäessä 

työyhteisön yhteisiä normeja. Tällaisia normeja ovat kollegiaalisessa vuorovaikutuksessa, 

dialogissa ja reflektiossa syntyneet vastavuoroisuus, luottamus sekä toisten näkemysten 

arvostaminen. Kollegiaalisissa tiimeissä ja opettajien välisessä yhteistoiminnallisuudessa 

korostuu transformaation eli toinen toisilta oppimisen merkitys. Postmodernissa yhteis-

kunnassa yhteisölliset oppimisvaikeudet ovat ilmeiset erityisesti byrokraattisissa ja frag-

mentoituneissa organisaatiossa. Sahlberg (1996, 138) toteaakin, että myös individualismi 

opettajien keskuudessa on tärkeää kollegiaalisuuden ohella. Hän näkeekin asiassa paradok-

sin:  

”Mitä enemmän koulun kehittäminen perustuu kollegiaalisuuteen, sitä tärkeämpää on 

opettajan yksilöllisyyden korostaminen.” 

Sahlbergin (1993, 139–140) mukaan näiden kahden asian yhdistäminen käytännön työssä 

on ollut vaikeaa, siksi kollegiaalinen toiminta kouluissa tulisikin nähdä yhtenä oppivan 

työyhteisön perustana ja yhteistoiminnallisuus näin toteutettuna sekä koulun että yksilön 

oppimisen ja kasvamisen perustana. Vastavuoroisuuden teemaa erityisesti työyhteisössä 

käsittelee myös Paasivaara (2012, 55–85). Hän puhuu vastavuoroisuuden toimintakentistä 

työyhteisössä, joita ovat yksilö, ryhmät ja tiimit, työyhteisö sekä vuorovaikutusjohtaminen. 

Työyhteisön henkisen perustan ja yhteisöllisyyden perustana on vastavuoroinen suhde.   

Vulkon (2007, 118) mukaan kollegiaalisuudella voidaan saavuttaa kouluissa toimiva pää-

töksenteko ja kehittää opetusta. Kollegiaalisuudessa tulisi pyrkiä pysyvään yhteistoimin-

nallisuuteen, jossa opettajien kesken voisi olla mahdollista synnyttää syvempää vuorovai-

kutusta. Vulkon (2001, 152) mukaan kollegiaalisuuden siirtymisen osalta luokkahuoneisiin 
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vaaditaan ensin tämän toimintamallin siirtymistä yleisemmin koulun toimintakulttuurin 

malliksi ja erityisesti opettajanhuoneisiin.  

Kollegiaalisia tiimejä ei tulisi kuitenkaan sekoittaa työyhteisöissä esiintyviin informaalisiin 

ryhmiin (communicative of practice3), joilla sinänsä on oma vaikutuksensa kouluissa opet-

tajien välisen ammatillisuuden vahvistamisessa. 

 

 

                                                 
3 Opettajien ammatillisessa yhteisössä esiintyvää ”communities of practice” – toimintaa ja vaikutuksia oppi-

miseen ei käsitellä laajemmin tämän tutkimuksen yhteydessä. Aihe on saanut tutkijoiden piirissä paljon huo-

miota erityisesti kouluorganisaatioon liittyvissä teoksissa. Aiheesta muun muassa; Communities of Practice 

(Wenger, E. 1998); Two Basic Mechanism for Organisational Learning in Schools ( Imants, J. 2003, teo-

ksessa European Journal of Teacher Education Vol. 26, (3) ); Knowledge creation and organizational learn-

ing in communities of practice: an empirical analysis of a helthcare organization. ( Lämsä, T. 2008). 
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4 OPPIVA ORGANISAATIO 

Tässä luvussa pyritään avaamaan oppivan organisaation käsitettä sekä yksilön että toisaalta 

organisaation näkökulmasta. Luvussa pohditaan erityisesti sitä, millainen on oppiva orga-

nisaatio? 

Yksilön ja yhteisön oppimisen tiedetään muodostuvan erilaisista prosesseista ja niihin vai-

kuttavista tekijöistä. Tekijöitä voi olla sekä sisäisiä että ulkoisia. Yksilön oppimiseen vai-

kuttavia sisäisiä tekijöitä voivat olla esimerkiksi: persoonallisuus, henkilökohtainen tausta, 

motivaatio, lahjakkuus sekä älykkyys. Toisaalta yhteisön oppimisen sisäisinä vaikuttimina 

voivat olla yksilöiden väliset suhteet, ilmapiiri sekä hiljaisen tiedon jakaminen. Ulkoisesti 

oppimiseen voivat vaikuttaa aihe, opettaja, opetusmenetelmät ja ympäristö. (Tynjälä 2000, 

16–19.) 

Mäenpää (1997, 25–26) toteaa oppivan organisaation metaforan syntyneen tarpeesta yhtei-

sesti ratkaista ongelmia, mitkä ovat liikaa yhdelle ihmiselle tai pienelle ryhmälle. Teoria 

oppivasta organisaatiosta on paremminkin praktinen, yrityksien ja erehdyksien kautta syn-

tynyt, kuin filosofisen ajattelun tuote.  

Kirjavainen ja Lähteenmäki (2005, 8) jakavat organisaation oppimisen ja oppivan organi-

saation viiteen eri tutkimukselliseen lähestymistapaan. He ovat käsitelleet 1990-luvulta 

alkaen keskeisten eri tutkijoiden näkökulmia ja oppimistavoitteita oppivassa organisaatios-

sa. Organisaation oppiminen ja oppiva organisaatio voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan 

niiden erilaisen näkökulman mukaan: 1. Informaation käsittelyn näkökulma, 2. tietojohta-

misen näkökulma, 3. organisaation kehittämisen näkökulma, 4. strategisen johtamisen nä-

kökulma ja 5. organisaatiokulttuurinäkökulma. Tässä tutkimuksessa näkökulma asemoituu 

voimakkaimmin organisaation kehittämisen suuntaan. Tälle näkökulmalle on tyypillistä 

oppimisen rakenteellisten esteiden poistaminen, johtajuuden ja normien kehittäminen op-

pimista tukevaksi sekä kommunikaation ja tiedonkulun laadullinen kehittäminen. Tätä nä-

kökulmaa edustavat keskeisistä tutkijoista muun muassa Argyris, Garvin sekä Senge. Gar-

vin (1993, 78 ja 87) tuo esille, että oppivassa organisaatiossa johtajien tulee olla avoimia 

kritiikille ja sille on tyypillistä tarkkaavainen kuuntelu sekä erityisesti sitoutuminen oppi-

miseen. 
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Moilanen (2001, 13–17) jakaa väitöstutkimuksessaan oppivan organisaation kolmeen eri 

lähtökohdista ja suuntautumisestaan perustuvaan malliin. Ensimmäisenä on tulokseen 

orientoitunut oppiva organisaatio, jota tyypillisimmillään edustavat; Hedberg, Jönsson ja 

Kirjavainen. Heidän näkemyksensä oppivasta organisaatiosta voidaan pelkistää Hedbergin 

kuvaelmaan:  

”Learning takes place when organizations interact with their environments: organizations 

increase their understanding of reality by observing the results of their acts” (Hedberg 

1981, 3). 

Hedberg toteaa oppimisen olevan useimmiten kokemuksellista oppimista, jossa organisaa-

tiot imitoivat muiden organisaatioiden toimintoja tai toisten kokemuksia (Hedberg 1981, 

3).  Nykyisin tästä voitaisiin käyttää myös nimitystä benchmarking tai benchlearning. 

Toista oppivan organisaation tyyppiä edustavat prosessi-orientoituneet organisaatiot, tutki-

joista tätä tyyppiä edustavat esimerkiksi Argyris ja Schön sekä Nonaka. Argyriksen ja 

Schönin oppivassa organisaatiossa painottuvat oppimisen kaksi kehää sekä deutero lear-

ning eli oppimaan oppiminen. Ajatukset pohjautuvat Gregory Batesonin4 ideaan oppimaan 

oppimisesta. Nonakan teksteissä painottuu tiedon kulun merkitys organisaatiossa. Kolman-

tena Moilasen nimeämässä oppivan organisaation mallissa painottuu visioon orientoituva 

organisaatio. Tätä mallia tutkijoista ovat edustaneet Pedler, Burgoune ja Boydell sekä Sen-

ge. Visioon painottuva oppivan organisaation malli perustuu holistiseen näkemykseen or-

ganisaation oppimisesta ja ajatukset ovat mieluummin idealistisia kuin realistisia. Moila-

nen epäileekin, että onko tällaisia ideaalimalleja olemassakaan, mutta sen ei pidä antaa 

kuitenkaan vähentää mallin ideaalin arvoa.(Moilanen 2001, 13–17.) Moilanen (2001) ku-

vaa väitöskirjassaan laajasti oppivan organisaation moninaisuutta – sen teoriaa ja käytäntöä 

sekä eri tutkijoiden näkemyksiä. Hän lähestyy teorian hahmottamista viiden erilaisen ele-

mentin kautta; kokonaisuuksien johtamista (managing) ja oppijoiden johtamista (leading), 

tarkoituksen löytämistä (vision), kyseenalaistamista, voimaannuttamista sekä arviointia. 

Hänen mukaansa kokonaisuuksien ja oppijoiden johtamista ei juuri esiinny eri tutkijoiden 

näkemyksissä. Toisaalta tarkoituksien löytämistä ja vision asettamista esiintyy organisaati-

on tasolla, muttei niinkään yksilöllisellä tasolla. Kyseenalaistamisen osalta vain Argyris 

                                                 
4 Bateson käsittelee oppimaan oppimista kirjassaan Steps to an Ecology of Mind (1972, 287–306). Hän esit-

tää tasot; Zero learning, Learning I, Learning II, Learning III sekä Learning IV (s. 287–306). 
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tuo esille sen oppivan organisaation tasolla. Voimaannuuttamisen osa on ollut keskuste-

luissa suosittu, mutta toisaalta arviointi ja diagnoosi toiminnasta ovat olleet harvinaisem-

paa. (Moilanen 2001, 23.) Moilasen (2001, 42) oma luonnehdinta oppivasta organisaatiosta 

on organisaatio, joka poistaa esteitä oppimiselta ja luo näin edellytykset oppimiselle. Vas-

tuu toiminnasta on kaikilla organisaation ihmisillä erityisesti johtajilla. 

Ahonen ja Paloheimo (2008, 8-11) näkevät yhteistoiminnan kehittämisellä (kuvio 2) ole-

van yhteyttä oppimiseen organisaatiossa. He painottavat tiimityön kehittämisen merkitystä 

ja ajatusta yhdessä toimimisesta. Yhteistoiminnan kehittämisellä pyritään myös työnteki-

jöiden valtuuksien lisäämiseen. 

 

 

Kuvio 2. Oppiminen oppivassa organisaatiossa (Ahonen & Paloheimo 2008, 50) 

 

Tämän tutkimuksen kontekstiin hyvin sijoittuvan määritelmän oppivalle organisaatiolle tuo 

Leppilampi (2004, 197) todetessaan, että oppivassa organisaatiossa on pyrkimys saada 

aikaan sosiaalinen muutos yhdessä oppimisen, toisten auttamisen ja toisilta oppimisen 

kautta. 
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4.1 Yksilön oppiminen    

Kuusinen ja Korkiakangas (1991, 23) tarkoittavat oppimisella suhteellisen pysyvää muu-

tosta käyttäytymisessä, minkä kokemus on saanut yksilössä aikaan. Rauste von Wright ja J 

von Wright näkevät, että oppiminen on kognitiivisten toimintojen kautta tapahtunutta muu-

tosta tiedoissamme, käsityksissämme, taidoissamme tai tunteissamme, mikä (muutos) kes-

tää kauemmin kuin hetken. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan ihmisen oppiminen tulisi 

tapahtua konstruoimalla eli rakentamalla uutta tietoa ja kuvaa vanhan tiedon ja käsityksen 

pohjalle passiivisen informaation rekisteröinnin sijaan. (Rauste von Wright & J von Wright 

1994, 19–20.) Tämän oppimiskäsityksen taustalla on Piaget’n ajatukset oppimisesta kah-

den periaatteen, assimilaation ja akkomodaation, kautta. Assimilaatiossa uusi, opittava 

tieto pyritään liittämään jo valmiiseen tietorakenteeseen ja akkomodaatiossa subjekti pyrkii 

muutamaan olemassa olevia tietorakennelmiaan uusiksi. Siljanderin (2002, 213) mukaan 

tämä edellyttää oppijalta metakognitiivistä taitoa, missä hän arvioi itsenäisesti omaa oppi-

mistaan. Toisaalta oppijan metakognitioon liittyy myös oppimaan oppimisen käsite. Kaup-

pilan (2007, 106 ja 114) mukaan yksilön oppimista syntyy parhaiten sosiaalisten tiimien ja 

yksilöiden vuorovaikutuksessa. Tästä voidaan käyttää myös nimitystä sosiokonstruktivis-

mi. 

Kolbin (1984, 38) mukaan oppiminen on prosessi, jossa tietoa luodaan kokemusperäisesti 

tiedon muutoksen kautta. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoria pohjautuu John De-

wey´n, Kurt Lewinin ja Jean Piaget´n ajatuksiin oppimisesta. Hän tuo esille (1984, 25–43), 

että oppiminen on jatkuva prosessi ja se perustuu kokemukseen, jossa oppiminen edellyttää 

tiedollisten konfliktien ratkaisua syklisesti neljän askelman kautta. Tässä on nähtävissä 

kaksi dimensiota; konkreettinen kokeminen ja abstrakti käsitteellistäminen sekä reflektoiva 

havainnointi ja aktiivinen kokeilu. Reflektoivassa havainnoinnissa oppija saa käsityksen 

oppimisestaan ja pyrkii käsitteellistämään tietoaan transformaation (intention) kautta. 

Abstraktin käsitteellistämisen kautta yksilön tieto ja osaaminen saa yhteisöllisemmän as-

pektin. Tästä syntyy osaamisen kasvua ja hallintaa, mikä näkyy aktiivisessa toiminnassa. 

Toisaalta aktiivinen kokeilu edellyttää myös transformaatiota (extention) tiedon laajenta-

misen osalta. Biggs ja Tang (2007, 43) kuvaavat osuvasti reflektion ja transformatiivisen 

reflektion eroa: ”Seistessäsi peilin edessä näet reflektion itsestäsi sillä hetkellä, mutta trans-

formatiivinen reflektio syntyy Lumikin peilistä (Snow White), mikä kertoo sinulle millai-

sena sinun tulisi olla.” Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli on saanut kuitenkin arvos-

telua ja kritiikkiä oppivan organisaation tutkijoilta organisaation näkökulmasta (Lähteen-
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mäki, Toivonen & Mattila 2001, 116–117)  siksi, että se pohjautuu kongnitiiiviseen oppi-

miseen, sosiaalisten roolien laiminlyönnistä sekä historian ja kulttuurin vaikutuksen puut-

teesta ihmisiin. 

Sengen (2006, 6-11; 1994, 6-7) mukaan yksilöllä tulisi olla organisaatiossa systeemiajatte-

lua. Organisaatio tulisi nähdä toisiinsa kytkeytyneiden osakokonaisuuksien kautta. Ihmis-

ten tulisi kokea oma työ merkityksellisenä kokonaisuuden kannalta. Toisena ominaisuutena 

hän mainitsee henkilökohtaisen osaamisen hallinnan, jossa lähtökohtana on se, että organi-

saatiot oppivat yksilöiden kautta. Tärkeää on, että yksilö kehittää itseään jatkuvalla paran-

tamisella. Kolmantena seikkana Sengen oppivassa organisaatiossa korostuu mentaaliset 

mallit eli sisäisiä toimintoja ohjaavat mallit (myös Tynjälä 2000, 9-10). Senge näkee ne 

pelkistyksinä, olettamuksina ja mielikuvina, jotka tulee saattaa tietoisiksi ja näkyviksi. 

Huomio tulisi kiinnittää kasvokkain tapahtuvaan oppimiseen sekä ihmissuhdetaitoihin. 

Yksilön oppimisen esteenä voi olla pinttyneet tavat ja tottumukset, joten niiden tunnista-

minen ja tiedostaminen on edellytys uuden oppimiselle. Yhteisen vision luomisen Senge 

näkee lähtökohtana oppimiselle. Vision tulee heijastaa organisaation jäsenten omia arvoja 

ja normeja, sillä vain henkilökohtaisesti arvokkaaksi koettu on tavoitellun arvoista. Viimei-

senä kohtana oppivan organisaation määritelmistä on tiimioppiminen. Tässä tiimin jäsenet 

oppivat jakamalla yhdessä tietoa sekä dialogin avulla löytämään yhteisen merkityksen asi-

alle. (Senge 1994, 87, 193, 235, 297 ja 351). 

Rauste von Wrightin (Rauste von Wright et al. 2003, 57) mukaan motivaation rooli oppi-

misessa on tärkeä, sillä se vaikuttaa suoraan toiminnan tavoitteisiin. Asetetut tavoitteet 

toisaalta säätelevät yksilön tekemistä eli sitä, miten hän pyrkii asian tekemään. Oppimisen 

keskiössä on kuitenkin yksilön teot ja niistä saatu palaute. Oppimisen kannalta tärkeää on 

siis asetetut tavoitteet, mutta yhtä tärkeää on myös miettiä niitä keinoja, joilla tavoitteet 

saavutetaan ja oppimista saadaan aikaan. 

4.2 Organisaation oppiminen 

Organisaatiotason oppimisen taustalla on aina organisaation sisällä olevat yksilöt, sillä vain 

oppivien yksilöiden kautta voidaan ajatella organisaation oppimista. Toisin sanoen yksi-

löissä tapahtuvat muutokset oppimisen kautta johtavat yhteisö- ja organisaatiotason oppi-

miseen.  Tätä kautta myös oppimisen tulokset ja tuotokset organisaatiossa ovat laaduk-
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kaampia kuin yksilötuotokset. (Siltala, R. 2009, 45–46.) Taatila (2004, 55) toteaa myös, 

että organisaatioiden kyky oppia on enemmän kuin yksilöiden kyky yhteensä.  

Argyris ja Schön kehittivät 1970-luvulla organisaation oppimisen ajatusta. Yksikehäisessä 

oppimisessa (single loop learning) tavoitteena on korjata havaitut virheet ja ongelmat. Sitä 

on joskus verrattu termostaattiin, sillä organisaation jäsenet pyrkivät sopeutumaan ja kor-

jaamaan virheitä havaintojen mukaan. Argyris (1999, 69) toteaakin yksikehäisen oppimi-

sen tärkeydestä yksitäisille työntekijöille heidän selviytymisessään jokapäiväisessä työs-

sään. Kaksikehäisen oppimisen (double loop learning) tavoitteena on vaikuttaa oppimises-

sa organisaation arvoihin ja normeihin tarkastelemalla niitä uudestaan. Kolmantena mallina 

on oppimaan oppimisen malli (deutero learning), jossa tapahtuu oman oppimisen itsearvi-

ointia (metakognitio) ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mallissa korostuu se, ettei orga-

nisaatio pyri etsimään syyllisiä tai kiertämään ongelmia. (Argyris 1992, 50–55; Lämsä & 

Hautala 2004, 191–193; Moilanen 1996, 110–113.) Kaksikehäisessä oppimisessa vaikut-

taminen (interventio) tulisi aloittaa organisaation korkeimmalla tasolla, jotta sen vaikutta-

vuus olisi sitä luokkaa, että se vakuuttaisi organisaation muut jäsenet oppimisesta (Argyris 

1999, 69–70). 
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Kuvio 3. Oppimiskehät ja organisaation oppimisprosessit (Beairsto & Ruohotie 2003, 134; 

Kegan 2009, 47) 

 

Kolmikehäisen oppimisen osalta yksilöllä tapahtuu muutos ajattelussa siten, että toiminnan 

pohjalla olevia mentaalisia malleja mietitään uudelleen ja samalla myös luodaan yhdessä 

uusia malleja eli mietitään uudelleen organisaation tehtävää ja perusarvoja (Kuvio 3). 

Beairsto ja Ruohotie puhuvat itseuudistavasta (self-transformation) ja toinen toisensa ym-

märtävästä (interpenetration of selves) oppimisesta. Tässä ei pelkästään riitä, että on käy-

tössä konstruktivistiset oppimisen menetelmät vaan se vaatii tuekseen myös oikeanlaista 

johtamista (leadership).( Beairsto & Ruohotie 2003, 132–133). Transformaatio5 tarkoittaa 

                                                 
5 Transformaation käsitteestä on luotu teoriaa sekä kasvatuksen ja filosofian että johtamisen tieteenalalla. J 

Habermas erotti toisistaan elämismaailman ja systeemin. Elämismaailmassa pyritään dialogin välityksellä 

yhteisymmärrykseen kun taas systeemi pitää sisällään hallinnon vallan ja strategian.   Habermasin kommuni-

katiivisen käänteen ja kommunikatiivisen toiminnan teoria loi pohjaa myös transformatiiviselle teorialle 

teoksessaan The Theory of Communicative Action (1984), jota myöhemmin muun muassa J Mezirow kehitte-

li. Mezirowin lanseeraama termi, transformatiivinen oppiminen, vuonna 1978 sai alkunsa aikuiskoulutuksen 

parista. Mezirowin artikkelissa An overview on transformative learning (teoksessa Contemporary Theories of 
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sitä, että oppija muuttaa jo tuttuja ja opittuja käsityksiä uusilla perustelluilla käsityksillä, 

joita hän pyrkii käyttämään uusissa tilanteissa (Mezirow 1991, 6, 160–161, 167). Sydän-

maanlakka (2002, 259) määrittelee transformaation organisaation tasolla syvälliseksi muu-

tokseksi, jossa muutosta tapahtuu vision, arvojen ja uskomusten tasolla. 

Sengen (1994, 351) mukaan nykyajan organisaatioissa oppimisen perusyksikkönä ovat 

tiimit. Tiimioppimisessa ryhmä kehittää taitojaan ja sen yksilöt voivat nähdä asiat laajem-

min. Tiimioppimisessa syntyy synergiaetua, sillä tiimissä olevat yksilöt saavat tiimin muut 

yksilöt toimimaan. Rauste von Wright ja von Wright (2003, 57) painottavat, että pelkät 

tavoitteet oppimisessa eivät välttämättä ole tärkeintä vaan keinot, millä ne saavutetaan. 

Laamasen (2004, 180–181) mukaan parhaaseen oppimisen tulokseen päästään kollegoiden 

kokemuksesta oppimisen ja asiantuntijoiden vuorovaikutuksen kautta. Lämsä ja Päivike 

(2010, 128) näkevät, että tiimityö nähdään keinona parantaa organisaation onnistumista, 

jonka oleellisimpana seikkana on organisaation halu oppia. Tiimeissä oppiminen toisilta on 

helpompaa kuin yksin tekemällä. Tiimeissä usein hiljainen tieto saatetaan yhteiseen käyt-

töön, jolloin tietoa ja osaamista siirtyy muille tiimin jäsenille. Tiimityö sisältää myös mah-

dollisuuden epäonnistumiseen, mikäli tiimien sisällä esiintyy ongelmia henkilösuhteissa. 

Otalan (2008, 65 ja 71) mukaan osaamista syntyy yksilöiden oppimisen kautta. Yksilö on 

saavuttanut osaamisen tason kun hän suoriutuu tehtävistään, parantaa ja kehittää työtään 

sekä ratkaisee ongelmia. Organisaation tasolla osaaminen tarkoittaa sitä, että organisaatiol-

la on yhteinen näkemys ja käsitys tärkeistä asioista ja sillä on yhteisesti omaksutut toimin-

tatavat. Moilasen (1996, 9 ja 144–155) näkemyksen mukaan organisaation oppimisessa on 

tärkeää oppimiseen suunnattu tuki, jotta yksilöt ja ryhmät kykenevät oppimaan, tarvitaan 

yhteisesti määritetty suunta eli visio.  Tuki oppimiselle löytyy johdon tuesta, palkitsemises-

                                                                                                                                                    
Learning, Knud Illeris (Toim.) on avattu lyhyesti transformatiivisen oppimisen taustaa ja teoriaa. Suomalai-

sista V Kohonen kasvatustieteen alalla ja V Nissinen johtamisen alalla ovat kehittäneet transformatiivisen 

oppimisen teoriaa. Kohonen tuo transformatiivisen oppimisen lähelle yhteistoiminnallista oppimista esimer-

kiksi artikkeleissa; Transferista transformaatioon – oppimisympäristön merkitys teoksessa Osaaminen ja 

kokemus (Esa Poikela toim.) sekä kirjassa Elävä opetussuunnitelma 3 yhdessä P Kaikkosen kanssa. Johtami-

sen alalla everstiluutnantti (evp) sekä kasvatustieteiden tohtori V Nissinen on hyödyntänyt transformatiivisen 

oppimisen ja johtamisen ajatuksia lanseeraamassaan käsiteessään syväjohtaminen teoksessa Syväjohtaminen 

(2006). 
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ta, koulutukseen ohjaamisesta, virheiden sallimisesta sekä tiedon kulun ja saatavuuden 

avoimuudesta. 

Garvin (2005, 276) toteaa, että oppivat organisaatiot ovat ammattitaitoisia seuraavissa asi-

oissa: systemaattisessa ongelmien ratkaisussa, uusien asioiden kokeiluissa, oppimisessa 

omasta kokemuksesta ja historiasta, oppimisessa muiden parhaista käytänteistä ja tiedon 

nopeasta sekä tehokkaasta siirrosta läpi organisaation. Systemaattisten ongelmaratkaisujen 

osalta tulee ensinnäkin luottaa tieteellisiin metodeihin mieluummin kuin arvailuihin. 

Toiseksi päätöksien pohjaksi tulee vaatia tietoa eikä olettamuksia ja kolmanneksi organi-

saatio kykenee esittämään päättelynsä selkeillä välineillä. Kokeilujen osalta oleellista on 

systemaattinen uuden tiedon etsintä ja testaaminen sekä tiedon ja ideoiden jatkuva varmis-

tus. Toisaalta kokeiluista tulee saada hyöty myös toimijoille, jolloin sitoutuminen niihin on 

vahvempaa. Kolmanneksi kaikki toiminta tarvitsee taitoja, joita ei synny useinkaan intui-

tiivisesti vaan ne on opittava. Menneisyydestä ja oman toiminnan historiasta oppimisella 

on tärkeä osuus oppivassa organisaatiossa – virheistä on opittava. Muiden parhaat käytän-

teet tulee ottaa toimintaan mukaan. Pelkkä itsereflektio ja - analyysi ei riitä. Lopuksi Gar-

vin toteaa, että tiedon siirron tulee olla tehokkaasti suunniteltu koko organisaation läpäise-

vää ja nopeaa. Ideat synnyttävät hyötyä organisaatiolleen, kun ne saadaan mahdollisimman 

laajalle kentälle. Garvinin (ibid, 285) mukaan organisaation oppimisessa tulee käydä läpi 

kolme porrasta. Ensimmäisenä tasona on kognitiivisuus ajatellussa. Organisaation jäsenet 

pyrkivät tuottamaan uusia ideoita, laajentamaan heidän tietoaan ja pyrkivän erilaiseen ajat-

teluun. Toiseksi uudet ajatukset tulee saada muuttamaan heidän käytöstään. Viimeisenä 

askeleena oppimisessa on toiminnan ja suorituskyvyn parantaminen. 

 Laamasen (2002, 196) mukaan tiedon keskittäminen luo oman vaaransa organisaation 

oppimiselle, mikäli paljon tietoa omaavat henkilöt eivät voi ulkoistaa tietoaan. Tuolloin 

organisaatio ei opi ja toinen vaara on se, että myös virheelliset käytänteet periytyvät näiden 

henkilöiden kautta heidän siirtyessä organisaation sisällä uusiin tehtäviin. Tähän haastee-

seen Laamanen ei nimeä varsinaisesti tiimejä vaan esittää mahdollisuudeksi jonkin meka-

nismi, jolla tietoa voitaisiin siirtää muille organisaation jäsenille. 

Tiedon (knowledge) merkityksestä ja sen luomisesta organisaatiossa ovat tutkineet Nonaka 

ja Takeuchi (1995, 57 – 58). Heidän mukaan tieto (knowledge) eroaa sanasta tieto (infor-

mation) siten, että tieto (knowledge) on uskomusta ja sitoumusta sekä siinä on pyrkimys 

johonkin ja sillä on selvä tarkoitus ja aivan erityisesti siinä on kyse toiminnasta. Tieto on 
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täten kontekstuaalisesti sidottu sitä luoviin ihmisiin. Tämän tutkimuksen viitekehyksen, 

yhteistoiminnallisen oppimisen ja oppivan organisaation, kannalta merkityksellistä tiedon 

osalta on juuri sen toiminnallinen funktio – voiko yhteistoiminnallisten oppimisen mene-

telmien kautta vaikuttaa oppivan organisaation kehittymiseen esimerkiksi tiedon luomises-

sa. Nonaka ja Takeuchi (1995, 61 – 90) käsittelevät hiljaisen tiedon (tacit knowledge) ja 

havaittavan tiedon (explicit knowkedge) problematiikkaa. Uusi tieto syntyy neljän vaiheen 

jälkeen; sosialisaatiossa, ulkoistamisessa, yhdistämisessä ja sisäistämisessä. Sosialisaatios-

sa syntynyt hiljainen tieto saatetaan yhteiseen käsittelyyn, jolloin oppimista tapahtuu ko-

kemuksen välityksellä. Samalla tieto tulee näkyväksi ja voidaan puhua tiedon ulkoistami-

sesta. Tämän vaiheen onnistumisessa on tärkeää, että organisaatiossa on olemassa edelly-

tyksen tiedon vuorovaikutukselle. Toiminnan onnistuminen vaatii muun muassa yhteisiä 

keskustelutilaisuuksia ja toimivia tiimejä (myös Lämsä & Päivike 2010, 195). Tuolloin 

organisaatiot pyrkivät jakamaan tietoa.  Seuraavaksi näkyvää tietoa yhdistellään muodosta-

en niistä laajempia kokonaisuuksia ja organisaatiossa tietoa tallennetaan esimerkiksi do-

kumenteiksi ja ohjeiksi. Viimeisessä vaiheessa tapahtuu tiedon sisäistäminen, jolloin yksi-

löt muodostavat uusia määritelmiä tiedolle ja näin hiljaista tietoa on taas syntynyt. Nonaka 

ja Takeuchi (1995, 72–73) käsittelevät tässä tiedon luomisen mallissaan sekä yksilön että 

ryhmän ja organisaation tasoa. 

Paloniemi (2008, 272) lähestyy hiljaisen tiedon jakamista suomalaisen työyhteisön kon-

tekstissa. Hän toteaa, että myös hiljainen tieto päivittyy koko ajan ja siinä ratkaisevana 

tekijänä on yhdessä toimiminen. Työyhteisössä tulisi tukea yhdessä tekemistä, jolloin eri 

ikäluokkien työntekijät voivat laajentaa hiljaisen tiedon kapasiteettiaan. 

Crossan, Lane ja White (1999, 524–530) tuovat esille organisaation oppimisen kolme ta-

soa: yksilö, ryhmä ja organisaatio. Näillä kolmella tasolla tapahtuu oppimista neljän pro-

sessin kautta. Ensinnäkin yksilötasolla syntyy oivalluksia ja ideoita, joista he käyttävät 

mallissaan nimitystä intuitio. Seuraavan prosessin, tulkinnan, kautta yksilö käsittelee omia 

intuitioitaan itselle ja muille kielikuvin ja kertomuksin. Kommunikaatio ja kieli sekä dialo-

gi ovat keinoja siirtää oppimista ryhmätasolle. Integraatioprosessissa ryhmissä tulkitaan 

oppimista sekä yksilö- että kollektiivisella tasolla ja tätä kautta ne integroituvat ryhmään, 

josta syntyy jaettua ymmärrystä. Organisaatiotasolla oppimisen prosessina on institutiona-

lisoituminen, jossa syntyy rutiineja ja tulkintoja tuodaan julki koko organisaatiolle – syntyy 

uusia normeja ja proseduureja.  
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Puhuessaan oppimisen sosiaalisuudesta ja yhteistoiminnasta Tynjälä (2002, 150–151) käyt-

tää nimitystä sosiaalinen yksikkö oppijana. Tässä oppimista tapahtuu tiimien, organisaation 

tai muuten kollektiivisessa mielessä tapahtuvien tasojen kautta. Hän vertaa sitä yleisesti 

juuri yrityselämän parissa käytettävään termiin oppiva organisaatio. Tynjälä mukaan kol-

lektiivitasokin voi oppia muuttamalla esimerkiksi toimintakulttuuriaan uusien taitojen ja 

tietojen kautta. Edelleen Tynjälä kuvaa oppilas-opettaja ja oppilaat yhdessä – suhteita osa-

na oppimisen kontekstia, jolloin voidaan puhua oppimisesta yksilöiden välisestä toiminta-

järjestelmästä. Tällaisten vuorovaikutuksien kautta syntyneen oppimisen voidaan olettaa 

vaikuttavan koko systeemin toimintaan. Wenger (2009, 210–212) tuo esille neljä kohtaa 

puhuttaessa oppimisen sosiaalisuudesta; merkitys, käytäntö, yhteisö ja identiteetti. Oppimi-

sen merkitys liittyy kokemukselliseen oppimiseen (learning as experience) ja käytäntö op-

pimiseen tekemisen kautta (learning as doing). Yhteisössä on kysymys johonkin kuulumi-

sesta (learning as belonging) ja neljäntenä hän mainitsee identiteetin merkityksen yksilön 

oppimisen yhteydessä ja yksilön minän muuttumisen kannalta (learning as becoming). 

Tiivistäen voidaan todeta, että Sengen (1994, 48; 2006, XVI) näkemykset oppivan organi-

saation ajatuksen ytimestä sisältyy juuri samoihin ajatuksiin mitä jo aiemmin yhteistoimin-

nallisen oppimisen luvussa tuotiin esille: organisaation kykyyn kohdata kulttuuriaan sekä 

tiedon ja vuorovaikutuksen jakamiseen, yhteiseen visioon, tiimioppimiseen sekä kykyyn 

systeemiajattelussa.  Oppivassa organisaatiossa ei ole lopullista olotilaa vaan se on parem-

minkin prosessi, mikä on koko ajan käynnissä. Schein (1991, 24–26) toteaa organisaation 

kulttuurin muodostumisen yhdeksi perustaksi juuri oppimisen. Sen pohjana ovat organisaa-

tion ihmisten yhteiset kokemukset yhdessä ratkotuista ongelmista, joista on muodostunut 

myös ryhmän yhteinen näkemys ympäröivästä maailmasta ja oman ryhmän sijainnista suh-

teessa siihen. 

4.3 Koulu oppivana organisaationa 

Organisaatio mielletään yleensä yrityksiksi tai julkishallinnon organisaatioiksi sekä kol-

mannen sektorin organisaatioiksi, joita ovat esimerkiksi yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. 

Organisaatiolle on tyypillistä ihmisten muodostama yhteistoiminta, jolla pyritään yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseen. (Lämsä & Päivike 2010, 9.) Organisaatiot pyrkivät saavutta-

maan nämä tavoitteet jakamalla työtä ja hyödyntämällä järkevästi käytettävissä olevia 
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voimavarojaan. Tavoitteiden saavuttaminen yhdessä organisaationa onnistuu paremmin 

kuin yksinään (Sarala & Sarala 1996, 12).  

Sahlberg (1996, 212) tuo tutkimuksessaan esille, että vielä 1990-luvulla suomalaista kou-

lua ei ole oikein ymmärretty – erityisesti koulun henkilökunnan osalta – organisaationa, 

vaan pikemminkin joukkona yksilöitä, jotka puurtavat omassa työssään. Sahlberg kaipaa-

kin koulun tarkasteluun holistista ja postmodernia näkökulmaa, jossa on dissipatiivista siis 

avointa ja muuttuvaa näkemystä ja tahtoa. Hän tuo esille kouluissa dialogin ja reflektion 

keskeiset vaikutukset pyrittäessä oppivaan organisaatioon. Sahlberg (1996, 50–51) pitää 

koulua oppivana organisaationa, koska kouluilla on systeemistä kykyä oppimiseen ja yh-

teisen todellisuuden itsenäiseen luomiseen. Yhteistoiminnallisen toimintakulttuurin avulla 

syntynyt vuorovaikutus auttaa yksilön oppimisen hyödyntämisessä yhteisöllisen systeemi-

tason oppimiseksi. 

Pesosen (2009, 13–14) tutkimuksen mukaan peruskoulusta on käytetty usein nimitystä 

asiantuntijaorganisaatio tai oppiva asiantuntijaorganisaatio sekä oppiva organisaatio. Pe-

ruskoulun muodostavat asiantuntijoiden yhteisö, jossa oppilaat ja opettajat tuottavat tietoa 

ja samalla oppivat toistensa kokemuksista reflektoinnin kautta. Henkilökunnalla on kyky 

kehittää omaa työtään sekä kouluyhteisöä ja he pitävätkin tärkeinä yhteistoimintaa ja tiimi-

työskentelyä. Peruskouluissa on jo vuosia toimittu oppivan organisaation edellytysten mu-

kaisesti määrittelemällä toiminta-ajatuksensa ja asettamalla tavoitteensa sekä seuraamalla 

ja arvioimalla omaa toimintaa. 

Imants´n (2003, 299) mukaan kouluissa organisaationaalista oppimista tapahtuu tiedon 

institutionalisoinnin prosesseissa. Yksittäisillä opettajilla ja ryhmissä olevaa tietoa tulee 

ulkoistaa ja saattaa jokaisen yksilön sisäistämisen kautta organisaation käyttöön. Vaikka 

Imants painottaa koulun rutiinien, normien ja uskomuksien merkitystä tiedon osalta, on 

oppiminen opettajien ryhmien kautta tarkasteltuna organisaation oppimisen keskiössä 

Vertailupohjaa ja tukea suomalaisen koulun malliin oppivasta organisaatiosta antaa Dalinin 

(1994, xiv) tutkimus Etiopiassa, Bangladeshissä ja Columbiassa. Näissä maissa suoritetun 

tutkimuksen mukaan erinomaiselle ja hyvälle koululle on tyypillistä tiimihenki kouluissa, 

opettajien yhteistyö ja opettajien auttaminen toistensa ongelmissa. 
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4.4 Tiivistelmä teoreettisesta viitekehyksestä 

Yhteistoiminnallinen oppiminen on opetukseen ja oppimiseen liittyvä pedagoginen lähes-

tymistapa, missä opetusryhmien koko vaihtelee 2-4 oppilaaseen perinteisen kootun luok-

kaopetuksen sijaan. Yhteistoiminnallisen oppimisen käyttöön on luotu erilaisia menetel-

miä, joita opettajat hyödyntävät luokkatyöskentelyssään oppilaiden kanssa. (Sahlberg & 

Sharan 2002, 10–11.) Toisaalta yhteistoiminnallisten menetelmien käyttöä ei tulisi rajoittaa 

vain luokkakontekstiin vaan sen menetelmiä voidaan hyödyntää myös organisaation toi-

mintaan esimerkiksi kollegiaalisissa tiimeissä ja rehtorien yhteistoiminnallisesti toteutetus-

sa johtamisessa. Kohonen (2002, 348–353) muistuttaa, että mikäli opettaja on saanut pe-

rehdytyksen esimerkiksi palapelitekniikan käyttöön eikä hyödynnä muita yhteistoiminnal-

lisen oppimisen menetelmiä työssään, niin sekä oppilaat että opettaja saattavat kyllästyä ja 

turhautua menetelmän hyödyntämiseen. Kohonen myös muistuttaa oppimistehtävän avoi-

muus-suljettuusdimension merkityksestä työtavan valinnassa. Pienimuotoisen ja ratkaisul-

taan suppean tehtävän (suljettu) osalta onkin aina hyvä miettiä: ”onko yhteistoiminnallisen 

oppimisen menetelmien käyttö perusteltua?” Käytettäessä yhteistoiminnallisen oppimisen 

menetelmiä olisi tehtävien oltava riittävän vaativia ja laajoja tiimin tai ryhmän ratkaista-

viksi. 

Kuten tämänkin tutkimuksen teoreettisessa osassa käsitelty oppivan organisaation ideaalin 

tarkastelu osoittaa, niin oppiva organisaatio käsitteenä ei ole tutkimuskirjallisuudessakaan 

yksiselitteisesti määritelty. Se näyttäytyy paremminkin jatkuvana prosessina organisaation 

sisällä kuin lopullisena olotilana. Oppiva organisaatio pyritään usein kuvaamaan liiketa-

loudellisista lähtökohdista käsin, mutta tässä tutkimuksessa on lähdetty etsimään oppivan 

organisaation kuvausta oppimisen ja tiedon rakentamisen näkökulmasta. Oppivaan organi-

saatiota käsittelevässä kappaleessa on pyritty avaamaan ilmiötä juuri tyypillisen koulukon-

tekstin sopivasta näkökulmasta. Peltoniemi (2007, 55) toteaakin, että oppivan organisaati-

on ideaalin tavoittelussa tulisikin huomioida organisaation vahvuudet ja erityispiirteet sekä 

pyrkiä tätä kautta muotoilemaan, räätälöimään ja integroimaan ajattelutapaa ja visiota 

omaan organisaatioon sopivaksi. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen toteuttaminen vaihe vaiheelta. Lukijalle pyritään 

antamaan selkeä kuva siitä, miten tutkimukseen on ryhdytty, mikä on johtanut tutkimuksen 

menetelmätriangulaation käyttöön, mitkä ovat tämän tutkimuksen tutkimusongelmat sekä 

miten tutkija on analysoinut kokoamaansa aineistoa. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivistä että kvalitatiivistä tutkimusotetta, tri-

angulaatiota eli yhdistettiin kaksi metodillista menetelmää. Denzin (1988, 512) jakaa trian-

gulaatiot neljään erilaiseen muotoon; i) aineistotriangulaatioon, ii) tutkijatriangulaatioon, 

iii) teoriatriangulaatioon ja iiii)menetelmätriangulaatioon. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivi-

sen menetelmän yhdistämisestä samassa tutkimuksessa käytetään myös tutkimuskirjalli-

suudessa nimitystä mixed methods. (Mertens 2010, 293–295; Metsämuuronen 2006, 459) 

Kvantitatiiviseen tutkimusotteeseen päädyttiin, koska tutkijalla oli tarve yleistettävän tie-

don saamiselle aiheesta. Toisaalta tässä tutkimuksessa pyrittiin tuottamaan lisätietoa Oulun 

kaupungin opetustoimelle Kohti yhteisöllistä koulua – hankkeen yhteydessä opetettujen 

yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien käytöstä erityisesti opettajien ja rehtoreiden 

arjessa. Tutkimuksessa pyrittiin saamaan tietoa siitä, kuinka hankkeessa mukana olleet 

henkilöt hyödyntävät yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä ja kuinka niillä on yh-

teyttä koulun oppivan organisaation muodostumiselle. Oliko hanke vain yksi muiden jou-

kossa vai oliko sillä opettajien ja rehtoreiden työhön pysyvästi käyttöön jääneitä vaikutuk-

sia? 

 Kvalitatiivinen ote toi tutkimukseen syvällisempää tarkastelua. Toisaalta tutkija sai näin 

myös selkeitä ja kuvaavia esimerkkejä tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen laadullisen ai-

neiston muodostivat tutkijan tekemät teemahaastattelut opettajille ja rehtoreille. Laadulli-

sen aineiston toteutus tapahtui teemahaastattelujen kautta. Teemahaastatteluihin osallistui 

yhteensä 9 opettajaa ja rehtoria. 

5.1 Tutkimusongelma 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli saada selville, kuinka opettajien ja rehtoreiden 

näkemyksien mukaan yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytöllä tuetaan oppi-

misen valmiuksien kehittymistä sekä oppilaiden että opettajien ja rehtoreiden keskuudessa 

ja sitä kautta oppivan organisaation muodostumista. Tutkijan tavoitteena on ollut kahden 
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alaongelman kautta viedä tukimusta lopulta pääongelman ratkaisuun. Tutkimuksessa käsi-

tellään sen teoriaosassa kahta tutkimuksen kannalta merkityksellistä käsitettä; yhteistoi-

minnallista oppimista ja oppivaa organisaatiota. Siksi on ollut tärkeää, että pääongelmalle 

alisteisten alaongelmien ratkaisun kautta pyritään lukijalle saamaan selkeä ja johdonmu-

kainen kokonaiskuva aiheesta. 

Tämän tutkimuksen pääongelma on: 

”Kuinka yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytöllä kouluissa voidaan tukea 

oppivan organisaation muodostumista?”  

Alaongelmat ovat seuraavat: 

1. Millaisia ovat opettajien näkemykset oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymises-

tä käytettäessä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä? 

2. Millaisia ovat opettajien ja rehtoreiden näkemykset organisaation oppimisen valmiuk-

sien kehittymiselle käytettäessä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä opettajien 

ja rehtorin yhteisessä toiminnassa? 

5.2 Kohderyhmä 

Tämän tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat kaikki Oulun kaupungin opetustoimen vuosi-

na 2009 ja 2010 Kohti yhteisöllistä koulua – hankkeessa mukana olleet rehtorit ja opettajat 

(n = 103). Hankkeessa oli sekä alakoulujen että yläkoulujen opettajia ja rehtoreita. Lopulli-

nen otoskoko oli yhteensä 38 henkilöä. 

Tutkimuksen kyselyt lähetettiin kohderyhmälle sähköisesti Oulun yliopiston tietohallinnon 

toimesta. 

Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista eikä tutkimuksesta voida jäljittää yksittäisiä 

henkilöitä tai yksittäisiä kouluja. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden sukupuoli-, 

ikä, - virka- ja käyttöastejakauma ilmenevät kuvioista 4, 5, ja 6. Vastausprosentiksi muo-

dostui 37 %. Teemahaastatteluun valittiin 4 miestä ja 5 naista. 
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Kuvio 4. Miesten ja naisten osuus tutkimuksessa (n = 38) 

 

 

Kuvio 5. Ikäjakauma tutkimuksessa (n = 38) 
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Kuvio 6. Virkajakauma tutkimuksessa (n = 38) 

 

 

Kuvio 7. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöaste työssä (n = 38) 

 

5.3 Mittari 

Kvantitatiivisen vaiheen osalta suoritettiin operationalisointi (Kuviot 8 ja 9) työn keskeis-

ten ilmiöiden kuvaamisen jälkeen. Operationalisoinnin tavoitteena oli luoda luotettava mit-
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tari survey-kyselyä varten. Operationalisoinnissa pyrittiin avaamaan sekä yhteistoiminnal-

lisen oppimisen että oppivan organisaation keskeisiä käsitteitä ja alakäsitteitä sekä luotiin 

näiden pohjalta kysymykset, jotka kohdistuivat niihin. Kuvion 8 käsitteet ovat muotoutu-

neet teorian pohjalta sekä erityisesti Johnsonin ja Johnsonin (1989, 1991) sekä Sahlbergin 

ja Sharanin (2002) yhteistoiminnallista oppimista käsittelevien teoksien pohjalta.  Opetta-

jien ja rehtoreiden keskinäisessä toiminnassa käytettävien (Kuvio 9) käsitteiden synty poh-

jautuu oppivan organisaation teoriaan (Senge 1994; Argyris & Schön (1992, 1993). Opera-

tionalisointien tuloksena haettiin vastauksia seuraaville asioille: 

A. Millaisia ovat opettajien näkemykset oppimisen valmiuksien kehittymisestä käytet-

täessä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä? 

B. Millaisia ovat opettajien ja rehtoreiden näkemykset organisaation oppimisen val-

miuksien kehittymiselle käytettäessä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä 

opettajien ja rehtorin yhteisessä toiminnassa? 

 

 

Kuvio 8. Oppimisen valmiuksien kehittymisen operationalisointi 
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Kuvio 9. Organisaation oppimisen valmiuksien kehittymisen operationalisointi 

 

5.4 Survey-kysely 

Survey-kysymyksien laadinnassa pyrittiin tavoittelemaan mittauksen sisäistä luotettavuutta 

eli sitä, millä lailla kysymykset ja käsitteet kattavat tutkimuksen ilmiön. Kysymyksien 

osalta pyrittiin myös siihen, että vastaajat kohtasivat sekä positiivisen että negatiivisen 

väittämän osioita. Mittarissa käytettiin Likertin 5-portaista asteikkoa 1-5 (täysin samaa 

mieltä / jokseenkin samaa mieltä / en osaa sanoa / jokseenkin eri mieltä / täysin samaa 

mieltä). 

Edellä olevien kuvioiden (8 ja 9) osalta määritettiin kysymykset, joiden kautta pyrittiin 

saamaan tietoa tutkimuksen kahteen alaongelmaan. Luodut kysymykset pyrkivät avaamaan 

operationalisoinnin yhteydessä syntyneitä käsitteitä (summamuuttujia). Ensimmäisen ala-

ongelman ratkaisuun kysymykset jakaantuivat seuraavasti: 

Tiimityöskentely: 

Oppilaiden valmiudet tiimityöskentelyssä ovat parantuneet, 

Oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi tiimityöskentelyssä, 

Kaikkien oppilaiden panos tiimityön lopputulokseen on ollut tärkeä, 

Oppilaat ovat kokeneet oman työnsä tärkeäksi tiimityöskentelyssä, 
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Lahjakkaat oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi tiimityöskentelyssä, 

Matalan statuksen oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi tiimityöskentelyssä. 

 

Positiivinen keskinäinen riippuvuus: 

Oppilaat ottavat paremmin toisensa huomioon, 

Oppilaiden kyky ottaa erilaisuudet huomioon on parantunut, 

Oppilaat ohjaavat mielellään toinen toisiaan. 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus: 

Oppilaiden valmiudet argumentaatiossa ovat kehittyneet, 

Oppilaiden taito konsensuksen löytämisessä on parantunut, 

Oppilaiden valmiudet käsitellä ristiriitatilanteita ovat huonontuneet. 

 

Oppimaan oppiminen: 

Oppilaiden kyky uuden tiedon hankinnassa ei ole kehittynyt, 

Oppilaat hakevat itsenäisesti tietoa, 

Menetelmien käyttö ei paranna valmiuksia yksilölliseen työskentelyyn. 

 

Osallistumisvalmius: 

Konflikteja esiintyy enemmän, 

Luokan hallitseminen on vaikeampaa, 

Yhteisiä pelisääntöjä on vaikeampi noudattaa, 

Oppilaat osallistuvat aktiivisemmin koulun päätöksentekoon, 
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Oppilaiden välistä kilpailua esiintyy vähemmän, 

Luokkahenki on parantunut.  

 

Toisen alaongelman ratkaisuun kysymykset jakaantuivat seuraavasti: 

Kollegiaaliset tiimit: 

Valmiutesi tiimityöskentelyssä ovat parantuneet, 

Tiimeissä asioita ei tehdä aidosti yhdessä, 

Koet oppivasi kollegoilta. 

 

Sosiaalinen vuorovaikutus: 

Opettajat ottavat paremmin kollegat huomioon,  

Opettajien kyky ottaa erilaisuudet huomioon ei ole parantunut, 

Opettajien argumentaatiotaidot ovat kehittyneet, 

Opettajien kesken ristiriitojen käsittely on kehittynyt. 

 

Tiedon kulku: 

Hiljainen tieto tulee paremmin näkyväksi,  

Tieto ei saavuta sinua aiempaa paremmin, 

Huhupuheet koulussasi ovat vähentyneet. 

 

Yksilön merkitys organisaatiossa: 

Koet itsesi yksilönä tärkeämmäksi koulussa, 

Opettajat voivat vaikuttaa paremmin yhteisiin asioihin, 
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Tiimien kautta koet voivasi vaikuttaa paremmin yhteisiin asioihin. 

5.5 Teemahaastattelu 

Tutkimuksen laadullisen menetelmän valintaan yhdessä kvantitatiivisen analyysin kanssa 

päädyttiin, koska tutkittavasta ilmiöstä haluttiin syvemmälle menevää tietoa, opettajien ja 

rehtoreiden tulkintoja, näkemyksiä ja mielipiteitä sekä toisaalta täydentämään jo saatuja 

tuloksia. Robson (2002, 370–371) kuvaa tällaista monimetodista menetelmävalintaa perus-

teettoman varmuuden vähentämisen kautta. Yhden menetelmän kautta saatujen tuloksien 

osalta voidaan päätyä uskomukseen siitä, että ”oikea” vastaus ongelmaan on löytynyt. Toi-

sen täydentävän menetelmän analyysin kautta voidaan saada erilaisia vastauksia, jotka 

poistavat tämän perusteettoman varmuuden.  Hän puhuu myös tulkintojen rikastuttamises-

ta.  

Haastatteluun valituille ja siihen lupautuneille lähetettiin haastattelussa käsiteltävät teemat 

etukäteen. Tällä menettelyllä haluttiin poistaa turha jännitys ja epävarmuus haasteltavien 

osalta. Edelleen ajatuksena oli näin saada aikaiseksi myös jäsenneltyä ja syvällisempää 

tietoa. 

5.6 Haastateltavien valinta 

Tämän tutkimuksen teemahaastatteluun valittiin yhteensä 8 opettajaa ja rehtoria. Haastatte-

luun valittujen henkilöiden osalta valinta perustui kolmeen lähtökohtaan. Ensinnäkin hais-

tateltaviksi pyydettiin sekä opettajia että rehtoreita. Toiseksi opettaja että rehtori pyrittiin 

samaan samasta koulusta. Tällä pyrittiin saamaan saman koulun kollegiaalisen tiimin toi-

minnasta selkeämpi näkemys. Kolmantena valintaperusteena oli valita haastatteluun henki-

löt pääosin aiemmin survey-kyselyyn vastanneiden joukosta. Tällä valinnan kautta tutkija 

on pyrkinyt olettamaan, että vastanneet ovat ilmeisesti myös aktiivisempia yhteistoiminnal-

listen oppimisen menetelmien käyttäjiä työssään kuin vastaamatta jättäneet. Tämän osalta 

ei luonnollisestikaan voida päästä absoluuttiseen varmuuteen. Tällä valinnalla toivottiin 

syntyvän kokemuksen kautta syvällisempää ja laajempaa näkemystä käsiteltäviin teemoi-

hin. Osa haastateltavista valittiin myös niiden, yhteisöllinen koulu-hankkeessa olleiden, 

mutta jostain syystä survey-kyselyyn vastaamatta jättäneiden joukosta.  
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Haastatteluun osallistui kaiken kaikkiaan 2 rehtoria ja 7 opettajaa. Haastatteluista 7 oli yk-

silöhaastatteluja ja yksi parihaastattelu. Parihaastatteluun osallistuneet opettajat eivät olleet 

mukana Oulun kaupungin opetustoimen Kohti yhteisöllistä koulua – hankkeessa. Haastat-

telujen osalta tutkimuksessa tuli käsiteltyä neljä eri oululaista koulua. 

5.7 Teemat 

Valittavien teemojen osalta käytettiin kahta perustetta. Ensimmäisenä perusteena valinnalle 

oli luonnollisesti tutkimuksen käsiteltävien kahden ilmiön, yhteistoiminnallisen oppimisen 

ja oppivan organisaation, teorian sisällöstä esille tulevien käsitteiden merkitys. Lähtökoh-

tana oli se, että teemojen on käsiteltävä teoriaa, mutta tutkija ei ole ottanut yhtä laajasti 

käsitteitä uudelleen teemoissa esille kuin se tapahtui tutkimuksen kvantitatiivisen osan yh-

teydessä. Toisena teemojen valintaan vaikuttavana tekijänä on ollut kvantitatiivisen vai-

heen analyysin ja sitä seuranneiden tulosten osuus. Tutkija on pyrkinyt selvittämään tulok-

sien kautta, mitkä osa-alueet vaativat syvällisempää tarkastelua.  

Aiemmin tutkimuksessa käsiteltävien käsitteiden lisäksi haastatteluteemoissa tulee esille 

sekä johtamisen teema ja erityisesti toiminnan parantamisen ja kehittämisen aspekti. Nämä 

kaksi osa-aluetta liittyvät kiinteästi oppivaksi organisaatioksi kehittymiseen ja kehittämi-

seen. Johtaminen ja toiminnan kehittäminen pyritään käsittelemään yhteistoiminnallisen 

oppimisen kontekstissa. 

Kvantitatiivisen vaiheen analyysin ja sitä seuranneiden tulosten pohjalta päädyttiin seuraa-

vaan teemaluetteloon: 

 sosiaalinen vuorovaikutus 

 yksilön merkitys organisaatiossa 

 tiedon kulku 

 kollegiaaliset tiimit 

sekä lisäksi: 

 johtaminen ja toiminnan kehittäminen yhteistoiminnallisessa kontekstissa. 

Teemoihin liittyvät kysymykset pyrittiin laatimaan siten, että haastateltavalle syntyi aito 

mahdollisuus omaan tulkintaan ja omien mielipiteiden ja näkemyksien esittämiseen. Haas-

tattelun alussa pyrittiin helpoilla, yleisluontoisilla kysymyksillä avaamaan keskustelu ja 
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poistamaan mahdollinen jännitys sekä saamaan aikaan haastateltavissa oman tekemisen 

varmuus yhteistoiminnallisen oppimisen kontekstissa. Kysymyksien osalta tutkija on pyr-

kinyt kiinnittämään huomiota niiden haastateltavissa aiheuttaneisiin käsityksiin haastatteli-

jan näkemyksistä ja asenteesta tutkittavaan aiheeseen. Tästä syystä kysymyksissä pyrittiin 

välttämään vain positiivisten väittämien kautta syntyvää yksipuolista kuvaa aiheen erin-

omaisuudesta, jossa oletuksena olisi tutkijan hypoteesi yhteistoiminnallisen oppimisen 

menetelmien tuesta oppivan organisaation luomisessa ja kehittämisessä. 
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6 AINEISTON ANALYYSI  

Tässä kappaleessa selvitetään, miten aineiston analyysi suoritettiin sekä miksi päädyttiin 

käyttämään nimenomaan kyseisiä analyysimenetelmiä. 

6.1 Tutkimuksen kvantitatiivinen osuus 

Survey-kyselyaineiston analyysi suoritettiin IBM SPSS Statistics-ohjelmistolla (Statistical 

Package for Social Sciences) versiolla 20. 

Operationalisoinnin ja mittarin teon yhteydessä syntyneet käsitteet toimivat myös summa-

muuttujina tilastollisessa analyysissä. Summamuuttujat muodostettiin laskemalla muuttujat 

yhteen. Kysymyksistä muodostettavien summamuuttujien tekoa varten on aineistossa suo-

ritettu negatiivisten varausten kääntäminen (recode) siten, että Likertin 5-asteikollinen 

skaalaus saatiin yhtenäiseksi.  

 Metsämuurosen (2000, 517–519) ja Tabachnickin ja Fidellin (2007, 634–635) mukaan 

pääkomponentti- (PCA) ja faktorianalyyseillä pyritään hakemaan suuresta määrästä muut-

tujia muita enemmän korreloivia tekijöitä. Karman ja Komulaisen mukaan (2002, 96) fak-

torianalyysin käyttö tutkimuksessa tulee olla perusteltua tutkimusongelman ja tutkimusteh-

tävän näkökulmasta. Alkuperäisten summamuuttujien osalta päädyttiin tekemään faktori-

analyysi(EFA, Explorative Factor Analysis tai FA, Factory Analysis) niissä olevien muut-

tujien osalta, koska haluttiin selvittää se, että löytyisikö muuttujista uusia faktorilatauksia 

ja korrelaatioita, joista voitaisiin muodostaa uusia summamuuttujia tai osamittareita. Fak-

torianalyysi toteutettiin summamuuttujien muuttujista eikä kootusti kaikkien tämän tutki-

muksen muuttujista, koska muuttujien määrä oli liian suuri suhteessa tutkimuksen havain-

toyksiköihin. Tällä toimenpiteellä saatiin alkuperäisen mittarin luomisen yhteydessä synty-

neisiin summamuuttujiin vahvistusta faktorilatauksien muodossa. Karman ja Komulaisen 

mukaan (2002, 135–136) latausten on oltava samansuuntaiset niitä mitattaessa. He suosit-

televat faktorianalyysin suorittamista alkuperäisillä muuttujapisteityksillä ja vasta sen jäl-

keen kääntää muuttujapisteityksiä summamuuttujia ja reliabiliteetteja varten. Näin myös 

tässä tutkimuksessa toteutettiin. 

EFA:ssa on pyrkimys tutkia korrelaatiomatriisin kautta muuttujille selitettävää mallia (eks-

plorointi) ja se soveltuukin paremmin, kun tutkijalla on jo etukäteen ajatus sitä, millainen 
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teoria taustalla on (Metsämuuronen 2002, 517). Ennen varsinaista faktorianalyysiä tarkas-

teltiin muuttujien osalta poikkeavat havainnot eli outlierit ja jakaumien vinous. EFA:lla 

muuttujista pyrittiin saamaan kombinaation selittävä malli, sillä uudet muuttujat (faktorit) 

ovat alkuperäisisitä muuttujista syntyneitä lineaarikombinaatioita. EFA:n (Metsämuuronen 

2003, 519) osalta noudatettiin neljää seuraavaa vaihetta: 1. muuttujien välinen korre-

laatiomatriisi, 2. faktoreiden latausten estimointi, 3. latausten rotaatio ja 4. laskettiin fakto-

ripisteet ja muodostettiin kombinaatiot. Tabachnickin ja Fidellin mukaan (2000, 582–585) 

faktorianalyysillä pyritään muuttujien välisen korrelaation vahvistamiseen. Tässä tutki-

muksessa toteutettiin EFA:n käyttöä, koska se soveltui myös tutkijan ajatukseen siitä teori-

asta, mikä tutkijalla oli syntynyt muuttujien ja teorian osalta. Oletuksena oli myös se, että 

muuttujien välillä oli aitoa korrelaatiota.  Heikkilän (2008, 248) mukaan faktorianalyysin 

tarkoitus on selvittää muuttujien välistä vaihtelua. SPSS:llä suoritetussa faktorianalyysissä 

käytettiin Varimax-rotaatiota niiltä osin kun muuttujat saivat kaksi eri latausta ja kompo-

nenttia. Tällä menetelmällä voitiin toteuttaa faktoreiden pisteparien loitontaminen koordi-

naatistossa. Tällä saatiin yhteenkuuluville muuttujille korkeampi lataus ko. faktorissa ja 

vastaavasti pienennettyä latausta toisessa. Tästä seurauksena saatiin rotatoitujen faktorei-

den korreloimattomuus keskenään. Tässä tutkimuksessa käytetty faktorianalyysi-

menetelmä lisäsi mittarin luotettavuutta. 

Faktorianalyysin jälkeen suoritettiin sekä t-testi että non-parametrinen analyysi, joilla tut-

kittiin kahden keskiarvon eroavuutta sekä nollahypoteesin kestävyyttä. Non-parametrisen 

tarkastelun osalta käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä perustuen pieneen otoskokoon (Met-

sämuuronen 2003, 320). Perusteet t- ja U-testin käytölle olivat olemassa, koska kyseessä 

olivat välimatka-asteikolliset muuttujat ja otokset olivat toisistaan riippumattomia sekä 

normaalijakautuneita (Metsämuuronen 2003, 469; Karhunen, Rasi, & Kanniainen 2010, 

68). Metsämuurosen (2003, 469) mukaan pienestä otoskoosta (n=30) ei suositella otettavan 

t-testiä. Tässä tutkimuksessa otoskoko vaihteli 12–38 henkilön välillä. T- ja U-testien käy-

töllä testattiin nollahypoteesia (H0 = muuttujien välillä ei riippuvuutta ja keskiarvojen välil-

lä ei eroa) sekä haettiin johtopäätöksien tueksi tietoa siitä, miten esimerkiksi päivittäin yh-

teistoiminnallisten menetelmien käyttävien opettajien näkemykset eroavat harvemmin 

käyttävistä suhteessa lasten oppimisen valmiuksien kehittymiselle. Heikkilän (2008, 195) 

mukaan nollahypoteesi tulee hylätä, mikäli SPSS-ohjelman ilmoittama merkitsevyystaso (p 

> ,05 ) on pienempi kuin etukäteen määritetty kriteeritaso. Testatut erot tai riippuvuudet 

ovat seuraavat: (i) tilastollisesti erittäin merkitsevä, jos p ≤ 0,001, (ii) tilastollisesti merkit-
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sevä, jos p ≤ 0,01, (iii) tilastollisesti melkein merkitsevä, jos 0,01 < p ≤ 0,05 ja (iiii) tilas-

tollisesti suuntaa antava (oireellinen), jos 0,05 < p ≤ 0,1. 

Mittarin reliabiliteetti-kysymyksen kannalta oli tärkeää suorittaa Cronbachin alfaa käyttä-

mällä mittaus, jossa pyrittiin selvittämään onko Cronbachin alfa riittävän korkea. Tulokse-

na saatava alfa kertoo seuraavat asiat: (i) mittaavatko mittarin osiot samaa asiaa, (ii) olisiko 

todennäköistä, että samat vastaukset tulisivat myös toisella kerralla ja (iii) mittari erottelee 

mitattavat yksilöt toisistaan. (Metsämuuronen 2003, 439–444.) Cronbachin alfan riittävä 

suuruus vaihtelee eri lähteiden mukaan: α > 0,6 (Metsämuuronen 2003, 443), α > 0,7 

(Heikkilä 2007, 187; Alkula et al. 1999, 99; Polit & Hungler 1999, 417). Mitä suurempi 

alfa on, sen yhtenäisemmäksi voidaan myös mittari todeta. 

 

Taulukko 1. Cronbachin alfa summamuuttujista (Oppilaiden oppimisen valmiudet) 

 

Summamuuttujat   Alfa 

Tiimityöskentely    0,86 

Positiivinen keskinäinen riippuvuus  0,86 

Sosiaalinen vuorovaikutus  0,65 

Oppimaan oppiminen   0,74 

Osallistumisvalmius (pelisäännöt)  0,82 
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Taulukko 2. Cronbachin alfa summamuuttujista (Organisaation oppimisen valmiudet) 

Summamuuttujat    Alfa 

Kollegiaaliset tiimit   0,70 

Sosiaalinen vuorovaikutus  0,74 

Tiedon kulku   0,76 

Yksilön merkitys organisaatiossa  0,85 

 

Molempien taulukoiden (1 ja 2) osalta mitatut Cronbach´n alfat olivat riittävän suuria (α > 

0,6). Tällä varmistuttiin osaltaan mittarin reliabiliteetista ja erityisesti siitä, että muodostet-

taessa summamuuttujia voitiin olla varmoja kysymyksien (muuttujat) yhteen laskemisesta 

eli niiden sisäisestä konsistenssista. 

Tutkimuksen analyysin pääpaino on ollut luonnollisesti keskittyä saamaan tuloksia siitä, 

kuinka yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien käyttö tukee oppimisen valmiuksien 

kehittymistä oppilailla ja tukeeko kollegiaalisten tiimien käyttö opettajien ja rehtorien yh-

teistyössä oppivan organisaation muodostumista. Tässä tarkastelun kohteena ovat olleet 

yksittäisten väittämien vastauksien keskiarvot. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on 

ollut myös se, kuinka päivittäin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttäjät 

eroavat näkemyksistään oppilaiden oppimisen valmiuksien osalta harvemmin menetelmiä 

hyödyntävistä? Tällä on merkitystä sekä tutkimuksen pääongelman että alaongelmien rat-

kaisun kannalta. 

Yhteistoiminnallisten menetelmien käyttöasteen osalta muodostettiin kaksi ryhmää; 1. päi-

vittäin menetelmiä käyttävät ja 2. harvemmin menetelmiä käyttävät. Alkuperäiset vastaus-

vaihtoehdot olivat: päivittäin, muutaman kerran viikossa, viikoittain, muutaman kerran 

kuukaudessa ja en koskaan. Toisaalta tutkimuksessa haettiin vastausta myös siihen, kuinka 

opettajien ja rehtoreiden näkemykset erosivat kollegiaalisten tiimien käytössä suhteessa 

oppivan organisaation kehittymiselle. 
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Korrelaatioiden selvittämisellä pyrittiin selvittämään onko opettajien yhteistoiminnallisten 

oppimisen menetelmien käyttöasteella sekä oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymi-

sestä muodostetuilla summamuuttujilla yhteyttä. Samoin korrelaatiot selvitettiin myös 

opettajien ja rehtorien yhteistoiminnan summamuuttujien osalta. Korrelaatioiden selvittä-

miseksi käytettiin SPSS:n ohjelmaa ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa. Met-

sämuurosen (2003, 305) mukaan on ihmistieteissä harvinaisempaa päästä korrelaatioker-

toimen osalta suurempaan kuin ,80 korrelaatioihin. Korrelaatiokertoimen ollessa ,80 – 1.0 

se on erittäin korkea, välillä .60 - .80 se on korkea ja välillä .40 - .60 melko korkea. Korre-

laatio on sitä korkeampi, mitä kauemmaksi korrelaatiokerroin sijoittuu nollasta. 

6.2 Tutkimuksen kvalitatiivinen osuus 

Ennen varsinaista laadullista sisällön analyysiä suoritettiin haastattelujen litterointi. Litte-

roinnin tuloksena syntyi 80 sivua kirjoitettua tekstiä. Jokainen haastattelu-tiedosto tuotiin 

NVivo ver. 20 – ohjelmaan koodausta varten. 

Tutkija luki aineiston läpi muutamaan kertaan ja suoritti sitten tematisoinnin. Tematisoin-

nilla pyrittiin osittelemaan teksti teemojen mukaiseen ryhmitykseen. Sisällön analyysiä 

varten muodostuneet teemat, joihin tutkija sijoitti haastateltavien näkemyksiä, olivat mää-

räytyneet tilastollisen analyysin ja niitä seuranneiden tulosten perusteella. Yhtään uutta 

esille otettavaa teemaa ei tullut analysoinnissa esille. Koska laadullisen sisällön analyysin 

erottaminen sitä seuraavasta tuloksista on vaikeaa, niin sekä analyysiä ja tulokset on otettu 

yhdessä tutkimuksen lukuun tulokset (Luku 7). 
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7 TULOKSET 

Tulokset esitetään tutkimuksen alussa viitekehyksessä avattujen ilmiöiden – yhteistoimin-

nallinen oppiminen ja oppiva organisaatio – kautta syntyneiden käsitteiden kautta. Tulos-

ten esittely on vuoropuhelua sekä tilastollisen analyysin että laadullisen sisällönanalyysin 

kesken saaduilla tuloksilla. Opettajille ja rehtoreille suoritetun survey-kyselyn kysymyk-

sien kootut tilastot oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymisen osalta ovat liitteessä 2 

ja liitteessä 3 organisaation oppimisen osalta. Kootut taulukot summamuuttujien korre-

laatioiden osalta löytyvät liitteistä 4 ja 5. Korrelaatiokertoimen selitysosuutta analysoitaes-

sa laskennassa käytettiin korrelaatiokertoimen neliötä rxy2. Selitysosuuden laskemisella 

pyrittiin selvittämään sitä, kuinka kaksi summamuuttujaa voivat selittää toisiaan. 

7.1 Tiimityöskentely 

Taulukko 3. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien näkemyksistä oppilaiden oppimisen 

valmiuksien kehittymisessä tiimityöskentelyn osalta (n = 21–24) 

Summamuuttuja  Positiivinen keski- 

näinen riippuvuus 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

Oppimaan 

oppiminen 

Osallistumisvalmius 

Tiimityöskentely r 

p        

,829** 

,000 

,865** 

,000 

,522** 

,013 

 

,772** 

,000 

 

 

Taulukossa 3 on esitetty tiimityöskentelyn korrelaatioita muihin summamuuttujiin. Oppi-

laiden tiimityöskentelyn ja sosiaalisen vuorovaikutuksen selitysosuuden arvo on korkea 

(75 %.), mihin päädytään korrelaatiokertoimen neliön (rxy
2) laskennan kautta. 
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Kuvio 10. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöasteen merkitys oppilaiden 

tiimityöskentelyn valmiuksien kehittymiseen opettajien näkemyksen mukaan  

Kun verrataan (kuvio 10) yhteistoiminnallista oppimista paljon käyttäviä ja harvoin käyttä-

viä, ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (U = 73,5; p = 0,008). Paljon yhteis-

toiminnallisen oppimisen menetelmiä oppilaiden parissa käyttävät katsovat, että tiimityös-

kentelyvalmiudet paranevat niitä käytettäessä. Testi antaa varmuuden nollahypoteesin ku-

moamiselle (H0 = ei eroa) siten, että erehtymisriski on vain 8/1000. 

Opettajien näkemykset oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymisestä tarkastellaan 

Likertin taulukon vastauksissa (Liite 3) kaikkien opettajien näkemyksien keskiarvoja sekä 

päivittäin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttäjiä ja harvemmin käyttäviä. 

Vahvimmin oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymistä näyttäisi tukevan tiimityö-

valmiuksien kehittyminen, jossa (x̅ = 1,68) vastaukset ovat joko täysin samaa mieltä tai 

osittain samaa mieltä kolmen (3) vastatessa; en osaa sanoa. Tässä päivittäin menetelmiä 

käyttävät saavat keskiarvon 1,45. 

 

Opettajat vertailivat perinteisen luokkatyöskentelyn ja tiimityön merkitystä oppilaiden toi-

mintaan. Opettajien näkemyksen mukaan oppilaiden rohkeus toimia ryhmässä ja tiimissä 

sekä luokassa kehittyy tiimityöskentelyn seurauksena. Opettajilla on havaintoja siitä, että 

rohkeus toimia välittyy myös laajempaan kontekstiin eli koko luokan toiminnan tasolle. 

Myös vastuun oton laajeneminen eri oppilaiden pariin saa huomion. Opettajien haastatte-

luista ilmenee myös ryhmien ja tiimien itseohjautuvuus vaihtelevasti eri oppilaiden ottaes-
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sa vastuun ja aloitteen toimia yhteisen päämäärän eteen. 

 

Jos me ollaan isolla porukalla jos ois aina semmoista opettajajohtoista, jossa yks puhhuu 

keraallaan ja…ja näin niin silloin ne helposti jää he ei viittaa, he ei osallistu he ei tee mit-

tään, mutta ku mää paan ne pieneen ryhmiin niin niillä siellä ne ei arastele. (2) 

 

No toisaalta pienessä ryhmässä kun sinne syntyy se turvallinen ilmapiiri ne uskaltaa avata 

suunsa  ja ne uskaltaa keskustella ja ne alkaa vähitellen osallistua siihen keskusteluun ja 

voi olla, että joku rohkaistuu niin paljon, että se alkaa näkymään niinku tämmösellä luo-

kan tasolla. (2) 

 

Mutta sen mää oon huomannut että ainahan ryhmässä löytyy se joka ottaa sen ensimmäi-

sen askeleen nyt ruvetaan tekemään tätä työtä, mutta sen on ollut mukava huomata että se 

ei oo aina se sama ryhmä vaan se ryhmä vaihtuu ja ne henkilöt vaihtuu niin silloin usein 

käy myös niin ei oo aina se sama henkilö. (1). 

 

Opettajien tavoitteena on ollut muodostaa oppilaista heterogeenisiä ryhmiä siten, että ne 

sisältävät sekä tyttöjä että poikia, jotka ovat eri oppimisstatuksen omaavia oppilaita. Oppi-

laiden kierrätys eri ryhmissä on suunniteltu toteutettavan säännöllisin väliajoin, mikä on 

oppilaiden kanssa myös yhteisesti sovittu. Ryhmien muodostamisesta vastaa kuitenkin 

opettaja, jolla pyritään aidosti löytämään erilaisuuksia ryhmiin. 

 

Mää oon pyrkinyt ne järjestämään sillei, että meillä on mahdollisimman eri tasoisia oppi-

joita ja sitten tyttöjä ja poikia ja sitten näissä on vielä semmonen idea tuota, että näissä 

ryhmissä istutaan tietty aika ne oppilaat tietää, että syksyllä tehdään ensimmäinen jako ja 

syysloman jälkeen seuraava. (5)…. Minä määrään kuka oppilas missäkin ryhmässä ja sit-

ten mää perustelen vanhemmille ja lapsille siinä samassa tilaisuudessa hyvin käytännön 

läheisin menetelmin tuota, että ihminen ei voi valita työkaveriakaan aikuisena vaan tuota 

ja kaikkien kanssa ei voi olla ylin ystävä, mutta tuota kaikkien kanssa pitää tulla toimeen. 

(5)… kun mää otan uuden porukan ja mää katon sieltä, että ketkä on johtajatyyppejä ja 

ketkä on kavereita keskenään ja ketkä on niitä perässä laahattavia ja pyrin sijoittamaan 

tasasesti niitä tänne ryhmiin, ettei tuu pelkästään semmosta johtajaryhmää. (5). 

 

Opettajat tuovat esille oppilaiden mahdollisuuden ja kyvyn oppia toisilta ryhmissään. 
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Ne monesti oppii toistensa jutuista paremmin kuin minun pasmatuksesta. (5). 

Yli kaksikymmentä vuotta virassa toiminut opettaja näkee ryhmien toiminnan tärkeänä 

luokkahengen kohottamisen kannalta ja myös ennaltaehkäisynä koulukiusaamiselle.  

Vuosien myötä vain vahvistunut ittellä se käsitys siitä et miks mää edelleen pidän kiinni 

tästä [ryhmien käytöstä] tuota niin tää on myöskin semmonen yks tärkeä juttu sen luokka-

hengen kohottamisen kannalta ja sitten se tavallaan ennaltaehkäiseen kiusausta kun ne 

tottuu olemaan kaikkien kanssa tekemisissä ja. Mää kyllä koen, että se on toiminut kyllä 

hirveen hyvin. (5). 

Kysyttäessä ryhmissä mahdollisesti olevista ”vapaamatkustajista” opettajan näkemyksen 

mukaan niitä on ja erityisen haasteen luo erilaiset oppimisen vaikeuksien lapset sekä maa-

hanmuuttotaustaiset oppilaat. Näistä haasteista huolimatta opettaja kokee oppilaiden hyö-

tyvän ryhmistä, myös ne ”vapaamatkustajat”. 

Täsäkin nyt on 21 oppilasta ja sitten siellä on maahanmuuttajalapsia, joilla on kielitaito 

niin heikko niin tulee enemmän tai vähemmän vapaamatkustajia alkuvaiheessa ja sitten on 

tämmösiä diagnosoituja tapauksia erilaisista oppimisvaikeuksista kärsii niin kyllä ne jos-

sakin määrin menee mutta mää koen, että nekin hyötyy enemmän. (5). 

Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmää on joskus arvosteltu siitä, että oppitunnit saat-

tavat olla rauhattomia oppilaiden keskustellessa keskenään. Opettajat tiedostavat tämän 

seikan ja pitävät päinvastoin luonnollisena, että ratkaisua haettaessa oppilaiden täytyykin 

saada vaihtaa kommentteja ja argumentoida keskenään.  

Sehän se ei ole hiljainen oppitunti koskaan tämä yhteistoiminnallinen oppitunti, mut se 

mikä minun mielestä on positiivista niin se on hiljainen oppitunti sille opettajalle ettei tarvi 

puhua sitä 45 minuuttia suu vaahdossa. (8). 

Kielten opettaja näkee tärkeänä oppilaiden mahdollisuuden pienemmissä ryhmissä toteut-

taa itseään ja saada aikaa oppilaiden omalle puhumiselle ja vieraan kielen tuottamiselle. 

Voi oikeasti antaa tilaa sille ett oppilaat tekee ja työskentelee ja kielten tunneilla. On ää-

rimmäisen tärkee asia, että se ei ole semmonen opettajan yksinpuhelutunti. (8). 
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7.2 Positiivinen keskinäinen riippuvuus 

Taulukko 4. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien näkemyksistä oppilaiden oppimisen 

valmiuksien kehittymisessä positiivisen keskinäisen riippuvuuden osalta (n = 21–24) 

Summamuuttuja  Tiimityöskentely Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

Oppimaan 

oppiminen 

Osallistumisvalmius 

Positiivinen keski-

näinen riippuvuus 

r 

p        

,829** 

,000 

,802** 

,000 

,467** 

,025 

 

,658** 

,001 

 

Taulukossa 4 on esitetty opettajien näkemys oppilaiden positiivisen keskinäisen riippuvuu-

den korrelaatiosta muihin summamuuttujiin. Positiivisella keskinäisellä riippuvuudella on 

vahva korrelaatio tiimityöskentelyn ja oppilaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen kanssa. 

 

 

Kuvio 11. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöasteen merkitys oppilaiden 

positiivisen keskinäisen riippuvuuden valmiuksien kehittymiseen opettajien näkemyksen 

mukaan  

 

Kun verrataan (kuvio 11) yhteistoiminnallista oppimista paljon käyttäviä ja harvoin käyttä-

viä, ryhmien välillä on tilastollisesti melkein merkitsevä ero (U= 40,0 ja p= 0,04). Paljon 

yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä oppilaiden parissa käyttävät katsovat, että op-

pilaiden välisen positiivisen keskinäisen riippuvuuden merkitys paranee niitä käytettäessä. 

Testi antaa varmuuden nollahypoteesin kumoamiselle (H0 = ei eroa) siten, että 

erehtymisriski on vain 4 %. 
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Vertailtaessa keskiarvoja päivittäin menetelmiä käyttävien ja harvemmin käyttävien kesken 

on tulos päivittäin käyttävien opettajien mielestä voimakkaammin tukemassa oppimisen 

valmiuksien kehittymistä oppilailla. Tämä trendi näkyy jokaisen väittämän osalta ja kaik-

kein voimakkaimmin ero tulee näkyviin kohdassa; oppilaat ohjaavat mielellään toinen toi-

siaan (päivittäin x̅=1,55, harvemmin x̅=2,43).  

Erään opettajan haastattelusta ilmenee se, että yhteisöllisyys on kaiken yhteistoiminnallisen 

oppimisen menetelmien käytön perusta. Jokaisen oppilaan positiivinen keskinäinen riippu-

vuus on hänen mielestään tärkein elementti. Hän puhuu jokaisen oppilaan vastuun ottami-

sesta ja kantamisesta omassa luokassa ja ryhmässä.  

Mun entinen rehtori sano hirveen hyvin että yhteistoiminnallisuutta ei voi olla ennen yhtei-

söllisyyttä. Se perustuu siihen, että luokka pitää saada toimimaan sillä tavalla, että ne pu-

haltavat yhteen hiileen, jokainen oppilas kokee vastuuta koko luokasta ja myöskin siitä 

omasta ryhmästä. (2). 

Sama opettaja tuo esille myös niitä keinoja, millä oppilaiden positiivista keskinäistä riip-

puvuutta lujitetaan. Opettajan tulee antaa tiimille tehtävän anto siten, että jokaiselle syntyy 

yksilöllinen vastuu. Tehtävä ei voi valmistua ennen kuin tiimin jokainen jäsen tuo oman 

tietonsa yhteiseen käyttöön. Oppilaiden työskentelyä on ohjattu opettajan toimesta siten, 

että ryhmän tuotoksen tulee olla konsensuksen kautta syntynyt ja näin ollen kaikkien oppi-

laiden hyväksytty. 

Tehtävä pitää antaa sillä tavalla, että jokaiselle tulee se yksilöllinen vastuu ja se ryhmä tai 

pari ei voi olla valmis ennen kuin jokainen jäsen on tuonut sen oman osuutensa siihen ja 

kun ne yhdistellään niin siinä on se kaikkein mielenkiintoisin asia se, että heidän täytyy 

olla enemmistönä kaikki asiasta samaa mieltä, että he voivat sanoa, että tämä on heidän 

mielestään valmis. (2). 

Edelleen keinoja tiimin koheesion ja yksittäisten oppilaiden positiivisen keskinäisen riip-

puvuuden vahvistamiseen opettaja tuo esille oppilaiden tiimien kokoonpanon kuukausittai-

sella vaihdolla. Tällä toimenpiteellä harjoitetaan oppilaita huomaamaan oppilaiden erilai-

suuksia ja hyväksymään niitä. 

Kerran kuukaudessa vaihdetaan paikkoja niin kahen vuoden aikana kerkiää olla kakskym-

mentä erilaista peruskokoonpanoamissä on tyttöjä ja poikia siellä voi olla että on hyviä 

kavereitavoi olla…toivottavasti ei oo vihamiehiä. (2). 
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…oppii huomaamaan se kuukauden aikana ett herranjestas tuo, josta mää en ooo oikein 

välittänyt, niin sehän on ihan fiksu tyyppi ja ne oppii huomaamaan ihmisissä erilaisia puo-

lia. (2). 

Ryhmään mahdollisesti sopeutumattomien ”salamatkustajien, jäniksien ja häiriköiden” 

osalta opettaja ei näe oikeaksi ratkaisuksi näiden oppilaiden eristämisen ja sulkemisen pois 

ryhmästä, sillä se vahvistaa vääränlaista oppimisen kulttuuria.  

…jos te sallitte että siellä joku saa levätä olla salamatkustajana jäniksenäniin ryhmä kan-

taa vastuun siitä että silloin muut joutuu tekemään enemmän, älkää hyväksykö sitä,…(2). 

…Jotkut tietysti sanoo, että mää teen tään yksin nopeammin, mut mää kysynki sitten, että 

sää tekisit sen nopeammin, mutta tekisit sää sen paremmin? (2). 

Opettajan mielestä ryhmien sisällä toimiminen saa aikaan ujojen ja arkojen oppilaiden roh-

kaistumista, mikä opettajan mielestä luo omalta osaltaan positiivisen keskinäisen riippu-

vuuden toimintaan. 

Kyllä mulla semmonen käsitys on tuota niin varsinkin semmosilla ehkä erityisesti semmo-

silla, joilla ei oo ehkä siinä oppimisessa mitään ongelmaa, mutta tuota niin ne jotka on 

olemassaan sellaisia ujoja ja arkoja niin ne jotenkin rohkaistuu enemmän sitten tuolla 

ryhmän sisällä toimimaan.(5). 

Yläkoulun opettajan näkemyksen mukaan oppilaiden ryhmätyöskentelyssä syntyy myös 

positiivisen keskinäisen riippuvuuden kautta ratkaisuja tehtäviin. Opettajan mukaan tehtä-

vän anto vaatii kuitenkin opettajan ohjeistuksen kaikkien oppilaiden osallistumisesta työn 

tekemiseen. 

kyllä ne siellä keskenään kävi tietynlaista vääntöä siitä ja aika luontevasti siellä tulee se 

kuka toimii kirjurina aika nopeesti mutta kun mää aina sanon työskentelyn alussa kaikkien 

käsiala pitää näkyä tässä työssä tai kaikkien pitää olla siinä mukana niin se on mukava 

nähä että ne panee kiertoon jos niillä on paperi tai jos niillä on tabletti tai millä ne tekee 

töitä niin ne kyllä huolehtiikin siitä kovasti ja ja sitten kyllä siellä tuommosta keskinäistä 

juttelua tulee. (8). 
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7.3 Sosiaalinen vuorovaikutus oppilailla 

Taulukko 5. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien näkemyksistä oppilaiden oppimisen 

valmiuksien kehittymisessä sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta (n = 21–24) 

Summamuuttuja  Positiivinen keski- 

näinen riippuvuus 

Tiimityöskentely Oppimaan 

oppiminen 

Osallistumisvalmius 

Sosiaalinen vuoro-

vaikutus 

r 

p        

,802** 

,000 

,829** 

,000 

,467** 

,025 

 

,658** 

,001 

 

Taulukossa 5 on esitetty opettajien näkemyksen mukaan oppilaiden sosiaalisen vuorovai-

kutuksen korrelaatio muihin summamuuttujiin. Voimakkaimmin sosiaalinen vuorovaikutus 

korreloi tiimityöskentelyn kanssa. 

 

 

Kuvio 12. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöasteen merkitys oppilaiden 

sosiaalisen vuorovaikutuksen valmiuksien kehittymiseen opettajien näkemyksen mukaan 

 

Verrattaessa (kuvio 12) yhteistoiminnallista oppimista paljon käyttävien ja harvoin 

käyttävien kesken, ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (U= 41,5 ja p= 0,02). 

Paljon yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä oppilaiden parissa käyttävät katsovat, 

että oppilaiden sosiaalinen vuorovaikutus kehittyy menetelmiä käytettäessä. Testi antaa 

varmuuden nollahypoteesin kumoamiselle (H0 = ei eroa) siten, että erehtymisriski on vain 

2 %. 
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Taulukko 6. Sosiaalisen vuorovaikutuksen muuttujat (Cronbach’s alpha if item deleted) 

Muuttuja      Alfa 

Oppimisen valmiudet argumentaatiossa ovat kehittyneet  0,82 

Oppilaiden kyky konsensuksen löytämisessä on parantunut  0,48 

Oppilaiden kyky käsitellä ristiriitatilanteita ovat huonontuneet (recode) 0,33 

 

Edellisen pääkappaleen osalta todettiin, että Cronbachin alfan osalta summamuuttujissa ei 

havaittu liian matalaa alfan arvoa (α < 0,6). Syvällisempi tarkastelu käsitteiden ja niitä 

tukevien muuttujien osalta tuo esille oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymisestä 

kuitenkin muutaman merkille pantavan seikan (Taulukko 6). SPSS:n analyysissä 

(Cronbach’s alpha if item deleted). Sosiaalisen vuorovaikutuksen kohdalla voidaan 

todeta, että jätettäessä muuttuja oppilaiden valmiudet argumentaatiossa ovat kehittyneet 

pois, Cronbachin alfan nousee arvoon 0, 82. Tästä seuraa se, että opettajien näkemyksien 

mukaan oppilaiden kyky konsensuksen löytämisessä (α = 0,48) sekä erityisesti kyvyssä 

käsitellä ristiriitatilanteita ovat parantuneet (α = 0,33). 

 

Hyvän argumentoinnin ja konsensuksen löytämisessä näyttäisi opettajien näkemyksen 

mukaan olevan merkitystä oppilaiden iällä, mutta toisaalta he tuovat vahvasti esille 

määrätietoisen menetelmien käytön kautta syntyneen valmiuden toimia toisten oppilaiden 

kanssa ryhmässä.  Oppilaat totutetaan istumaan vierekkäin ja toimimaan ryhmässä 

yhteistoiminnallisesti. 

  

No tuota mun mielestä ne niinku enenemässä määrin pystyy tekemään niitä 

kompromisseja niistä asioista, että mulla on itellä semmoinen käsitys, että ne on 

ikäkausiin sidottukin se, ett se kehittyy sitten semmonen yhteisymmärryksen haku ja taju 

iän myötä että. Musta tuntuu, että tällä hetkellä ne alkaa jo olemaan sillai, ettei enää 

sillai lapsellisesti pidä kiinni omista näkökannoistaan.(5). 

 

mun mielestä se, että se [argumentointi] vaatii ennen kaikkea myöskin oppilailta 

totuttautumista tiettyihin asioihin ja on hyvä, että meillä lähetään eka-luokasta lähtien 

liikkeelle siitä, että lähetään totuttaa nuo oppilaat jo ennen kaikkea siihen, että ollaan 
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lähekkäin, istutaan vierekkäin, istutaan ryhmässä ja opitaan keskustelemaan ja 

kuuntelemaan ja pääsemään jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, mikä on mun mielestä 

yhteistoiminnallisuudessa se kaikkein tärkeintä. (2). 

 

Hyvän argumentaatio-keskustelun tavoitteena yhteistoiminnallisuudessa on saavuttaa 

oppilaiden välinen konsensus. Konsensuksen saavuttamisen taito ryhmässä ei ole 

itsestään selviö opettajien mielestä. Taidot kehittyvät iän yötä, mutta opettajilla on 

näkemys myös siitä, että yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien käytöllä 

saavutetaan sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta sekä konsensuksen löytämisessä 

valmiuksia niin ryhmä kuin luokka-tasollakin. Oppilaat opetetaan ja totutetaan yhteisiin 

keskusteluihin sekä toisten huomioonottamiseen ja kuunteluun ja tätä kautta 

muodostamaan yhteistä näkemystä – synteesiä. 

 

Niin huomata se että kuinka se on joillekin se henkinen kasvu, se ei tapahdu nopeesti ja 

joillekin se on niin hankala paikka se on niin syvällä persoonallisuudessa ja joissakin, se, 

että asiat täytyy mennä niiku minä haluan, niin se on niinku tiukka juttu, mutt sitten 

vähitellen huomaan sen, että kun yksilö alkaa toimii, ryhmä alkaa toimii niin koko luokka 

alkaa toimimaan. (2). 

 

Elikkä se, että… mun mielestä on hienoa se, että oppilaat totutetaan siihen, että heille 

annetaan sitä vastuuta, mutta heille annetaan sitten myös välineet ikäkauden mukaisesti 

siihen, että millä tavalla sitä vastuuta käytetään ja vähitellen ne oppii ne taidot millä 

tavalla esimerkiksi keskustellaan asioista, kuunnellaan toista, otetaan huomioon mitä 

toinen sanoo, tehdään kompromisseja, tehdään synteesejä. (2). 

 

Opettajat korostavat myös, että argumentaation tulee toimia myös opettajan ja oppilaiden 

välillä – kumpaankin suuntaan. Opettajan rooli luokassa muuttuu käytettäessä 

yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä. Parityöskentelyn tai ryhmän tuotos saattaa 

erota siitä, mitä opettaja on alustavasti ajatellut. Opettajien mielestä myös opettajat ovat 

oppijoina. Tässä toteutuukin selkeästi transformatiivisen oppimisen ja johtamisen malli. 

 

Opettajan pitää olla herkkä siinä näkemään mitä ympärillä tapahtuu ja niinku 

hyväksymään se kaikki se mitä opettaja on miettinyt ei välttämättä sitten toteudukaan 

samalla tavalla kun on halunnut elikkä se argumentaatio pitää toimia kumpaankin 
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suuntaan sen ryhmän sisällä sen argumentaation täytyy olla, mutta se mitä tapahtuu 

opettaja kontra oppilaat pitää tapahtua kumpaankin suuntaan elikkä ei opettaja voi olla 

enää jalustalla ja sieltä ylhäältä jakaa käskyjä ja määräyksiä vaan meidän täytyy niiku 

oppilaankin kokea sillä tavalla, että me ollaan tasavertaisia. (2). 

7.4 Oppimaan oppiminen 

Taulukko 7. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien näkemyksistä oppilaiden oppimisen 

valmiuksien kehittymisessä oppimaan oppimisen osalta (n = 21–24) 

Summamuuttuja  Positiivinen keski- 

näinen riippuvuus 

Tiimityöskentely Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

Osallistumisvalmius 

Oppimaan oppimi-

nen 

r 

p        

,467** 

,025 

,522** 

,013 

,590** 

,004 

 

,412** 

,064 

 

Taulukossa 7 on esitetty oppilaiden oppimaan oppimisen korrelaatiot muihin summa-

muuttujiin. Taulukosta voidaan todeta, että korkein korrelaatio esiintyy oppilaiden sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen kanssa. 

 

 

Kuvio 13. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöasteen merkitys oppilaiden 

oppimaan oppimisen valmiuksien kehittymiseen opettajien näkemyksen mukaan  
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Kun verrataan (kuvio 13) yhteistoiminnallista oppimista paljon käyttäviä ja harvoin käyttä-

viä, ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä ero oppilaiden oppimaan oppimisen osalta 

(U = 87,5; p = 0,03). Paljon yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä oppilaiden parissa 

käyttävät katsovat, että oppimaan oppimisen valmiudet paranevat niitä käytettäessä. Testi 

antaa varmuuden nollahypoteesin kumoamiselle (H0 = ei eroa) siten, että erehtymisriski on 

vain 3 %. 

 

 

Taulukko 8. Oppimaan oppimisen muuttujat (Cronbach’s alpha if item deleted) 

Muuttuja      Alfa 

Oppilaiden kyky uuden tiedon hankinnassa ei ole kehittynyt (recode) 0,76 

Menetelmien käyttö ei paranna valmiuksia yksilölliseen työskentelyyn  

(recode)      0,77 

Oppilaat hakevat itsenäisesti tietoa    0,43 

 

Taulukosta 8 selviää summamuuttujan oppimaan oppimisen osalta muuttujien sisäisen 

konsistenssin vaikutus. Summamuuttujan oppimaan oppiminen osalta jätettäessä väittämä 

oppilaat hakevat itsenäisesti tietoa pois niin muiden väittämien jäädessä voimaan muodos-

tuu Cronbachin alfaksi arvo 0,43. Tällöin juuri oppilaiden kyky itsenäisen tiedon hakemi-

seen on parantunut suhteessa muihin väittämiin; oppilaiden kyky uuden tiedon hankinnassa 

on kehittynyt (α = 0,76) ja menetelmien käyttö ei paranna valmiuksia yksilölliseen työs-

kentelyyn (α = 0,77). 

 

Oppilaiden uuden tiedon hakeminen itsenäisesti (Liite 3, x̅ = 1,6) saa päivittäin menetelmiä 

käyttävien osalta joko täysin samaa mieltä tai jonkin verran samaa mieltä vastauksia, yh-

den (1) vastatessa jonkin verran eri mieltä.  

 

Opettajan näkemyksen mukaan oppilaiden kriittisen ajattelun valmiudet ovat kehittyneet 

yhteistoiminnallisuuden kautta. Oppilaiden kriittinen ajattelu on yhteydessä heidän tapaan-

sa oppia itsenäisesti. Lisäksi opettajan valmiita vastauksia ja ohjeita on pystytty myös op-

pilaiden toimesta puntaroimaan ja kyseenalalistamaan.  
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Sitten niinku täytyy uskaltaa ottaa se riski, että oppilaat sanoo, että voisko sen tehä toisel-

lakin tavalla ja kyseenalaistaa, että opettaja ootko sää nyt ihan varma että se on tällä ta-

valla ja opettajan pitää olla herkkä siinä näkemään mitä ympärillä tapahtuu ja niinku hy-

väksymään se kaikki se mitä opettaja on miettinyt ei välttämättä sitten toteudukkaan samal-

la tavalla kun on halunnut elikkä se argumentaatio pitää toimia kumpaankin suuntaan sen 

ryhmän sisällä sen argumentaation täytyy olla, mutta se mitä tapahtuu opettaja kontra 

oppilaat pitää tapahtua kumpaankin suuntaan. (2). 

 

Oppilaiden oppimaan oppimisen yksilöllisten valmiuksien lisäksi opettajilla on havaintoja 

siitä, että myös tiimissä oppimisen oppimaan valmiudet ovat kehittyneet. Yhteistoiminnal-

listen oppimisen menetelmien käyttö on luonut rutiinien kautta kyvyn myös tiiminä oppi-

maan oppimiselle. 

 

se on mukava nähä että ne panee kiertoon jos niillä on paperi tai jos niillä on tabletti tai 

millä ne tekee töitä niin ne kyllä huolehtiikin siitä kovasti ja ja sitten kyllä siellä tuommos-

ta keskinäistä juttelua tulee kovasti sehän se ei ole hiljainen oppitunti koskaan tämä yhteis-

toiminnallinen oppitunti. (8). 

 

Toisaalta oppilaiden tiimityöskentely on vaikuttanut aiemmin tiimeissä haluttomasti toimi-

viin oppilaisiin siten, että se ikään kuin pakottaa myös nämä haluttomatkin ja passiiviset 

(vapaamatkustajat) osallistumaan yhteisen tiedon rakentamiseen. 

 

Mukava on ollut seurata niitä oppilaita kun ne tietää tämän niin ne menee sen yhteisen 

asian ympärille ne menee oikeesti fyysisestikin toisiaan lähelle et mun luokassa on oikeesti 

se mahollisuus että voi mennä vaikka lattialle ja siinä yhessä miettiä että aina on niitä jot-

ka sitä yrittää mutta mun mielestä jos ne on selkeät ne ohjeet ja tavallaan on rajat asetettu 

niin ei siinä semmoselle vapaamatkustamiselle jää tilaa. (8). 
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7.5 Osallistumisvalmius 

Summamuuttujan, osallistumisvalmius, faktorianalyysin tuloksena syntyi kaksi faktorila-

tausta. Taulukossa 9 voidaan todeta kahden eri komponentin osuudet. 

Taulukko 9. Summamuuttujan osallistumisvalmius osalta faktorianalyysin rotaatiossa (Va-

rimax) syntyneet komponentit 

 

Taulukossa 9 on esitetty SPSS: stä siirretyllä taulukkokuvalla osallistumisvalmius-

summamuuttujan jakaantuminen kahteen (2) komponenttiin suoritetun faktorianalyysin 

jälkeen. Käytetyn Varimax-rotaation jälkeen päädyttiin tarkastelemaan vielä kahden fakto-

rin mallia tämän summamuuttujan osalta. Liitteessä 7 on kuva muuttujien latautumisesta x- 

ja y-akselien suhteen. Molemmat analyysit ennustivat kahden faktorin mallia tästä sum-

mamuuttujasta. Nämä kaksi latautunutta faktoria nimettiin; i) pelisäännöt ja ii) vaikuttami-

nen. Pelisäännöt-faktorille jäi seuraavat muuttujat; YTO5 Konflikteja syntyy enemmän, 

YTO10 Luokan hallitseminen on vaikeampaa, YTO15 Yhteisiä pelisääntöjä on vaikeampi 

noudattaa sekä YTO21 Luokkahenki on parantunut. Vaikuttamisen osalta muuttujat olivat 

seuraavat; YTO17 Oppilaat osallistuvat aktiivisemmin koulun päätöksentekoon ja YTO19 

Oppilaiden välistä kilpailua esiintyy vähemmän. Taulukossa kahdella muuttujalla ilmen-



69 

 

 

neet negatiiviset arvot käännettiin ennen syntyneiden uusien summamuuttujien Cronbachin 

alfan tarkastelua. Vaikuttamisen osalta Cronbachin alfa oli 0,27 ja kahden muuttujan korre-

laatio (r = ,151), joten johtopäätöksenä oli sen hylkääminen uutena summamuuttujana. 

Kahta erillistä muuttujaa (YTO17 ja YTO19) käsiteltiin erillisinä muuttujina. 

Kuitenkin tarkasteltaessa havaitsemisen osalta niissä ja yhteistä Cronbachin alfaa (α = ,27) 

päädyttiin tämän osalta olla muodostamatta summamuuttujaa. Osallistumisvalmius muuttui 

summamuuttujana kuitenkin niin, että sen sisälle muodostui uusi osamittari, Pelisäännöt, ja 

kaksi erillisesti käsiteltävää muuttujaa. Kaksi erillistä muuttujaa ovat: YTO17 Oppilaat 

osallistuvat aktiivisemmin koulun päätöksentekoon ja YTO19 Oppilaiden välistä kilpailua 

esiintyy vähemmän. 

 

 

Kuvio 14. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöasteen merkitys oppilaiden 

pelisääntöjen muotoutumisen kehittymiseen opettajien näkemyksen mukaan  

 

Kun verrataan (kuvio 14) pelisääntöjen osalta yhteistoiminnallista oppimista paljon käyt-

täviä ja harvoin käyttäviä, ryhmien välillä ei ole tilastollisesti eroa (U = 77,5; p = 0,36).  

 

Kouluissa käytössä olevissa yhteistoiminnallisissa ryhmissä korostuu ryhmien heterogeeni-

syys eli erilaisuuksien kohtaaminen ja eri oppimisstatuksen omaavien oppilaiden toiminta 

yhdessä. Opettajat näkevätkin siinä paljon hyvää erityisesti luokkahengen parantamisen ja 
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kiusaamisen ehkäisyn kannalta. Pienemmissä ryhmissä toimiminen antaa myös mahdolli-

suuden hieman hiljaisemmille oppilaille itseilmaisuun. Opettajien haastatteluissa tuli myös 

ilmi se, että tiimityöskentelyn tuloksien näkyminen esimerkiksi luokkahengen paranemi-

sessa ja kiusaamisen ennaltaehkäisyssä, saa opettajat jatkamaan menetelmien käyttöä. 

 

Mulla on kuitenkin vuosien myötä vain vahvistunut ittellä se käsitys siitä et miks mää edel-

leen pidän kiinni tästä, [ryhmässä ja tiimissä toimiminen] tuota niin tää on myöskin sem-

monen yks tärkeä juttu sen luokkahengen kohottamisen kannalta ja sitten se tavallaan en-

naltaehkäiseen kiusausta kun ne tottuu olemaan kaikkien kanssa tekemisissä ja. Mää kyllä 

koen, että se on toiminut kyllä hirveen hyvin.(5). 

 

Opettajien näkemyksen mukaan tiimityöskentelyn käyttö oppilaiden parissa on edennyt 

parempaan suuntaa niin, että osallistumisvalmius aiemmin hiljaisemmilla on voimistunut. 

Hallitsevammat oppilaat ovat oppineet antamaan tilaa hiljaisemmille. Vapaamatkustajia eli 

niitä, jotka eivät halua ottaa roolia tai osallistua yhteiseen keskusteluun ja työskentelyyn, 

ilmenee tiimeissä, mutta opettajat eivät koe tätä asiaa ratkaisevan huonoksi vaan heidän 

näkemyksen mukaan myös näiden oppilaiden oppimisen mahdollisuudet ovat olemassa. 

 

Tuota mun mielstä siellä tapahtuu selkeää eteenpäin menoa, että kun sitä haetaan sitä yh-

teistä ymmärrystä niin tuota tosiaan ne semmoset pomottelijat oppii ainakin jossakin mää-

rin antamaan myöten, mutta myöskin sitten toisin päin, että ne vähän semmoset syrjään 

vetäytyjät ja maanhiljaiset niin myöskin oppii ilmasemaan itteänsä mutta se kun se poruk-

ka on niin heterogeenistä ja on maahanmuuttajia ja oppimisvaikeuksista kärsiviä niin kyllä 

siellä myöskin niitä vapaamatkustajia jossakin määrin on matkassa mutta tuota noin en 

koe sitä suurena ongelmana. Ne kuitenkin joka tapauksessa hyötyy vaikka ne ois kuunteli-

jana kuunteluoppilaina siinä.(5). 
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7.6 Kollegiaaliset tiimit 

Taulukko 10. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien ja rehtoreiden näkemyksistä heidän 

yhteistoiminnallisuudestaan kollegiaalisissa tiimeissä (n = 35–36) 

Summamuuttuja  Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

Tiedon kulku Yksilön merkitys  

Kollegiaaliset tiimit r 

p        

,710** 

,000 

,606** 

,000 

,531** 

,001 

 

 

Taulukossa 10 selviää kollegiaalisten tiimien korrelaatiot muihin summamuuttujiin. Kor-

kein korrelaatio kollegiaalisessa tiimissä on opettajien ja rehtorien sosiaalisen vuorovai-

kutuksen osalta. 

 

 

Kuvio 15. Yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytön merkitys opettajien kolle-

giaalisessa tiimityöskentelyssä opettajien ja rehtorien näkemyksien mukaan  

 

Kun verrataan (kuvio 15) opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä kollegiaalisten tiimien käy-

tön kehittymisessä, niin ryhmien välillä ei ole juuri eroa tilastollisesti (U = 197,0; p = 

0,21).  
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Taulukko 11. Kollegiaaliset tiimit muuttujat (Cronbach’s alpha if item deleted) 

Muuttuja      Alfa 

Valmiutesi tiimityöskentelyssä ovat parantuneet   0,39 

Tiimeissä asioita ei tehdä aidosti yhdessä (recode)   0,57 

Koet oppivasi kollegoilta     0,77 

Tarkasteltaessa opettajien ja rehtoreiden yhteistoimintaa kollegiaalisissa tiimeissä (Tau-

lukko 11) käsitteisiin kohdistuvien muuttujien osalta (Cronbach’s alpha if item deleted), 

niin jätettäessä muuttuja valmiutesi tiimityöskentelyssä ovat parantuneet pois, laskee 

Cronbach´n alfa arvoon 0,39.  

 

Opettajien ja rehtoreiden yhteisessä toiminnassa voimakkaimmin nousee esille kollegiaa-

listen tiimien toiminnassa kokeminen siitä, että oppii kollegoilta. Kaikkien vastanneiden 

osalta keskiarvo on 1,61, opettajien osalta 1,64 sekä rehtoreilla 1,55. Vertailtaessa opetta-

jien ja rehtoreiden vastauksien keskiarvoja keskenään, niin voidaan todeta, että rehtoreiden 

näkemykset yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien käytöstä kollegiaalisessa tiimi-

työskentelyssä ovat positiivisemmat suhteessa opettajien näkemyksiin heidän keskinäisessä 

yhteistoiminnassa. Ainoastaan kohdassa; koet itsesi yksilönä tärkeämmäksi koulussasi saa 

opettajien osalta positiivisemman keskiarvon.   

 

Eräs opettaja tuo esille oman koulunsa kollegiaalisten tiimien muodostamisen. Tiimien 

muodostamisessa käytettiin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä hyödyksi. Toimin-

nan käynnistyttyä opettajat miettivät koulun tehtävien kautta tiimien tehtäviä ja nimiä. Ha-

keutuminen mieleiseensä tiimiin oli vapaaehtoista.  

 

Opettajat pääsi miettimään tärkeitä asioita mitä koulussa pitäisi tiimien käsitellä ja ne 

kerättiin sitten yhteistoiminnallisesti sinne seinälle lopuksi ja sen jälkeen sitten ruvettiin 

miettimään, mitkä näistä asioista liittyy yhteen ja niitä sitten sinitarralla käytiin siirtele-

mässä sitten eri plakaattien päälle ja sitten kun lopuksi katottiin ett näyttäiskö nää hyvältä 

että tuolla tiimillä tulis olemaan tuollaisia ja tuolla tummosia. Sen jälkeen nimettiin ne 

tiimit ja päivän päätteeksi jokainen sai käydä kirjoittamassa nimen sen tiimin plakaatin 
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alle, mikä vaikutti omasta mielestä kiinnostavimmalta, mihin tiimiin haluais kuulua ens 

vuonna. Sitten vähän piti muokata, mutta sen pohjalta tehtiin kuitenkin sitten tämän vuo-

den tiimit. (8). 

 

Tiimien ja työparien käyttö kouluissa on tuonut mukanaan myös kollegoilta oppimista. 

Opettajat kokevat saavansa kollegiaalisista tiimeistä tukea oman ammattitaidon kehittämi-

seen. Tiimeistä voi löytyä nuoremmalle opettajalle kokeneempi mentori, jonka kanssa 

myös yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien käytön tuntemusta on voitu laajentaa. 

Tämä mentorin ja toisen opettajan yhteinen polku on saavuttanut myöhemmin tasavertai-

suuden opettajien välille ja näin ollen transformatiivisen suhteen oppimisessa. 

 

Tulin työyhteisöstä, jossa ei ollut tällaista kollegiaalisuutta ja piti vähän niinku salassa 

tehä, jos halus jotakin tehä erilailla kun muut ja. Sitten kun mää tulin tänne mää sain 

tuommosen hieno mentorin ku tämä meijän Eetu [nimi muutettu] on - että tuota pitkän lin-

jan yhteistoiminnallinen opettaja - ja me on oikeastaan vuosikauet sparrattu Eetun kanssa, 

me luetaan paljon. Hän löytää jonkun hyvän kirjan ja hän tuo sen mulle. Minä luen sen ja 

sit me kerrotaan siitä muille, jos joku muu kiinnostuu tai tai että jos me suunnitellaan jota-

kin opintokokonaisuutta omalle luokalle niin me kysytään toiselta että no onko sulla jotain 

ideaa, miten tän vois tehä ja kaikki, mitä me tehhään ja mitä meillä muut tekkee niin kaikki 

se niinku puhutaan ja jaetaan kaikille. (1). 

 

Osa opettajista kokee myös kollegiaalisten tiimien kautta mahdollisuuden päästä keskuste-

luun paremmin esimerkiksi kiireisen erityisopettajan kanssa. Kollegiaalisissa tiimeissä on 

mahdollisuus myös muidenkin kuin vain työjärjestyksen mukaisten asioiden hoitoon vaik-

kapa erityisopettajan ammattitaidon hyödyntämiseen. Tätä kautta opettajat saavat mahdol-

lisuuden kollegoilta oppimiseen. 

 

No kyllä mää ainakin koen sillee että…jotenkin näen että omassa tiimissä sattuu olemaan 

vielä erityisopettajakin ja erityisopettaja on niin kiireinen ihminen tämmösessä laitoksessa, 

että sitä pittää melkein kun näkkee niin hihasta ottaa kiinni, että sen saa pysäytettyä. Tuota 

niin nyt kun se on siinä tiimissä niin vaikka on ne tiimiasiatkin niin voi vähän, pikkusen ohi 

agendan joskus jutella ja häneltä saa sitten tukea niihin omiin ajatuksiin. (5). 
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Kollegiaalisen tiimin työskentelyssä tiimille valmiiksi nimetyt tehtävät ja niiden valmiste-

lut saavat aikaan ryhmäpainetta. Opettajan mielestä paine näyttäytyy kuitenkin positiivi-

sessa hengessä. 

 

Mää teen tuon homman niin sen jälkeen, että kuka tekis tän homman, jotkut huomaa, että 

tuo on ottanut tuon ja tuon homman niin kyllä munkin pitää joku homma ottaa, että kyllä 

siinä se ryhmäpainekin siinä on olemassa ei sillä lailla negatiivisesti vaan positiivisesti. 

(8). 

 

Opettajan näkemyksen mukaan koulussa voitaisiin opettajien kokouksessa käyttää yhteis-

toiminnallisen oppimisen menetelmiä asioiden käsittelyissä. Edelleen hän kokee, että asioi-

ta olisi hyvä viedä tiimeihin valmisteltaviksi, jotta niille saataisiin laajempi osallistuminen 

ja vaikuttavuus. 

 

…että niitä vois vetää vielä enemmän ja tietysti siellä on jos on paljon tiedotettavia asioita, 

jotka vaan niinku todetaan mutta sitten kun on sellaisia asioita joita pitää yhdessä pohtia 

niin niin niitä sitten käsiteltäisiin ihan niinku pienissä ryhmissä ja että kaikki sais sanoa. 

(8). 

 

Pienehkön koulun opettaja vertasi yhteistä oppimista kollegiaalisissa tiimeissä palapelin 

rakentamiseen yhdessä. Tiedon rakentamisen ja kollegiaalisuuden lopputuloksena syntyy 

yhteisöllisyys opettajakunnassa, mitä hän pitää tavoiteltavana asiana ja tilana. 

 

Veden pitää virrata koko ajan pitää tapahtua jotain pikku kehitystä johonkin suuntaan että 

sitten löytyy uusia paloja tähän meidän palapeliin ja me rakennetaan sitä palapeliä koko 

ajan isommaksi ja isommaksi ja sitä kautta me niinku onnistutaan yhdessä. Elikkä se jos 

puhutaan yhteistoiminnallisuudesta niin mää voin sanoa tämä koulu on niinku elävä esi-

merkki yhteisöllisestä koulusta, missä koko koulu toimii yhteisöllisesti. (2). 

 



75 

 

 

7.7 Sosiaalinen vuorovaikutus kollegiaalisissa tiimeissä 

Taulukko 12. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien ja rehtoreiden näkemyksistä heidän 

yhteistoiminnallisuudestaan sosiaalisen vuorovaikutuksen osalta (n = 35–36) 

Summamuuttuja  Kollegiaaliset 

tiimit 

Tiedon kulku Yksilön merkitys  

Sosiaalinen  

vuorovaikutus 

r 

p        

,710** 

,000 

,889** 

,000 

,828** 

,000 

 

 

Taulukossa 12 on esitetty sosiaalisen vuorovaikutuksen korrelaatiota muihin summamuut-

tujiin. Sosiaalisen vuorovaikutuksen selitysosuuden arvo tiedon kulun suhteen on korkea 

(79 %). 

 

 

 

Kuvio 16. Kollegiaalisten tiimien merkitys opettajien ja rehtorien sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen opettajien ja rehtoreiden näkemyksien mukaan 

 

Kun verrataan (kuvio 16) opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä kollegiaalisten tiimien sosi-

aalisen vuorovaikutuksen osalta, niin ryhmien välillä ei ole juuri eroa tilastollisesti (U = 

199,5; p = 0,17).  
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Tiimien kautta syntynyt yhdessä tekemisen kulttuuri on tuottanut opettajien keskuuteen 

uusien asioiden opiskeluun hakeutumista. Edelleen tiimien sisällä olevat eri ihmisten 

osaamisen vahvuudet on koettu voimavarana. Rehtorit ovat pyrkineet tukemaan koulutuk-

seen suunnatuilla resursseilla opettajien jatko- ja täydennyskouluttautumisen pyrkimyksiä. 

 

Nyt on ollut esimerkiksi viime vuonna meidän kaikki alkuopettajat osallistuivat tämmöseen 

toiminnallisen matematiikan koulutukseen eli eli olen kannustanut ja tietenkin ohjannut 

siihen resurssejakin kun ihmiset tulee kysymään pääsenkö, mutta se idea on ollut: he ha-

luavat mennä yhdessä opiskelemaan jotakin, jota voivat sitten toteuttaa työssä yhdessä. 

Silloin se merkitys on ihan eri kuin että käympä jollakin kivalla kurssilla…siitä mää oon 

ollut tosi ilonen kun tämmösiä ilmiöitä se on tullut opettajilta itseltään että ei mu noo tar-

vinnut kun näyttää vihreää valoa. (7). 

 

Kollegiaalisten tiimien sisällä syntynyt vuorovaikutus tuo esille erilaista osaamista ja luo 

mahdollisuuden moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen. Alla olevan opettajan haas-

tattelutekstin osalta voi myös todeta sen, että tiimi on enemmän kuin yksiöiden osaamisen 

summa. Sen lisäksi, että osaamista voidaan kohdentaa, niin myös opettajien omaa oppimis-

ta kollegoilta syntyy tiimeissä. 

   

niinku itekkin pitkään opettaja toimineena niin kyll se antoisinta se työ on silloin kun sulla 

on saman henkiset kollegat ympärillä ja ihannetilanteita luokanopettajilla on nää saman 

luokka-asteen opettajan kanssa voidaan yhdessä suunnitella. No joku ite en oo kovin vahva 

tuossa kuvataiteen puolella niin muistan miten on ollut upeeta että kun meitä oli kolme 

rinnakkaisopettajaa niin yks oli oikein kuvataitelija hän satsas siihen kuvataiteen suunnit-

teluun itellä ehkä vahvuutena ehkä luonto ja luonnon tuntemus ja tämmöset niin ite pysty 

antamaan tän oman osaamisen sille koko kolmen luokan kombinaatille. (7). 
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7.8 Tiedon kulku 

Taulukko 13. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien ja rehtoreiden näkemyksistä heidän 

yhteistoiminnallisuudestaan tiedon kulun osalta (n = 35–36) 

Summamuuttuja  Kollegiaaliset 

tiimit 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

Yksilön merkitys  

Tiedon kulku r 

p        

,606** 

,000 

,889** 

,000 

,908** 

,000 

 

 

Taulukossa 13 on esitetty tiedon kulun korrelaatiota muihin summamuuttujiin. Summa-

muuttujien tiedon kulku ja yksilön merkitys organisaatiossa antaa selitysosuudeksi arvon 

82 %. Nämä kaksi summamuuttujaa selittävät toisiaan erittäin korkealle.  

 

 

Kuvio 17. Kollegiaalisten tiimien merkitys tiedon kulkuun organisaatiossa opettajien ja 

rehtoreiden näkemyksien mukaan 

 

Kun verrataan (kuvio 17) opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä kollegiaalisten tiimien vai-

kutuksesta tiedon kulkuun organisaatiossa, niin ryhmien välillä ei ole juuri eroa tilastolli-

sesti (U = 202,5; p = 0,15).  
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Taulukko 14. Tiedon kulku (Cronbach’s alpha if item deleted) 

Muuttuja      Alfa 

Hiljainen tieto tulee näkyväksi paremmin   0,84 

Tieto ei saavuta Sinua aiempaa paremmin(recode)   0,58 

Huhupuheet koulussasi ovat vähentyneet   0,55 

 

Käsitteen tiedon kulku kohdalla (Taulukko 14) jätettäessä muuttuja hiljainen tieto tulee 

näkyväksi paremmin, nousee Cronbachin alfa arvoon 0,84.  

 

Osaamisen ja hiljaisen tiedon näkyväksi tulemisessa tiimien ja työparien käyttö on opetta-

jien mielestä ollut hyvä menetelmä kouluorganisaatiossa. Opettajilla olevan hiljaisen tie-

don näkyväksi saattaminen ja sen hyödyntäminen kollegoiden ja organisaation käyttöön 

saa tiimeissä hyvän mahdollisuuden. Tiimeissä syntynyt vuorovaikutus sosiaalistaa hiljai-

sen tiedon. Opettajat tuovat esille myös tiimien osalta yhdessä tekemisen, jossa tieto ja sen 

näkyväksi tuleminen saavat myös visuaalisen ominaisuuden opettajien muistissa. 

 

Mun mielestä niinku ennen kaikkea tää hiljainen tieto siirtyy vaan sitä kautta, että eletään 

sitä arkea yhdessä ja meillä on tosissaan siinä arjen yhteydessä aikaa niinkö kokea ja ja-

kaa niitä ajatuksia ja mitä se toinen tosissaan tekee, ett sinne jää myöskin sitä visuaalista 

dataa eikä vaan se, että sä vaikka kuinka hyvin selität asiat jos sama asia kun tästä konk-

reettisesti näkemään ja yhdessä tekemään. (2). 

  

 Opettajat kokevat tiimien käytön olevan nuorempien ja kokemattomimpien opettajien 

osalta hyvä foorumi tiedon vastaan ottoon, mutta vastauksissa esiintyy myös näkemys aja-

tusten vaihdosta, jolloin myös kokeneemmat opettajat voivat saada nuoremmilta hiljaista 

tietoa käyttöönsä. Tiimit nähdään hyvänä mahdollisuutena tiedon ja osaamisen levittämi-

sen organisaatiossa.  

 

 Täähän on mahtavaa, että pystyy jakamaan niinku tietoa ja heilläkin oli semmonen tilan-

ne, että molemmat taisi olla ensikertalaisia ykkösellä niinku mitä pystyy antamaan tietoa, 

miten on kokenut ja jeleppaamaan sitä kaveria niin kyllä sieltä tuli palautetta, että tää on 

hieno homma. Se on sitten levinnyt.(6). 
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siellä tulee sitä yhteistä ajatusten vaihtoa juuri näitten opettajien jotka on pitemmän linjan 

opettajia niin heidän kauttaan sitä tietoa niille uudemmille opettajille. (8). 

 

Opettajat kokevat, että pelkkä tiedon levitys tiimien kautta ei ole ainoa tärkeä asia. Tärkeää 

on myös kollegoiden sitoutumisen kautta syntynyt panostus käsiteltäviin asioihin ja sen 

synnyttämä kuva innostuneisuudesta ja sen levittämisestä laajemmalle. Tämä näyttää syn-

nyttävän myös iteratiivisen syklin opettajien keskuudessa. Alla olevassa tekstissä korostuu 

jälleen erilaisen osaamisen ja tiedon hyödyntäminen tiimeissä. 

 

Joo kyllä se on, kyllä se on kun……joitakin ehkä, hirveen hyvänä esimerkkinä vois sanoa 

tän kansainvälisyyden ja maahanmuutto-opetuksen ne ovat tosi korkeatasoiset ekspertit 

siinä ja sitten on ihmisiä jotka joilla on henkilökohtaisia intohimoja tiettyihin asioihin että 

he on todella paneutuneet ja osaavat asiansa niin heidän innostuksensa on kuitenkin sem-

moinen joka sitten tavallaan tarttuu siten siinä kun toiset näkee että toi ihminen todella 

osaa ja tietää ja se on panostanut siihen asiaan niin ja tavallaan tehnyt meille sitä kautta 

aika paljon valmiiksi asioita niin ehkä se enemmänkin semmonen innostus mitä siinä levi-

tetään toisille. (7). 

 

Opettajat korostavat myös tiiminvetäjän ja johtoryhmän merkitystä tiedon kulun varmista-

misessa opettajien kesken. Tiedon kulun nähdään olevan kaskisuuntaista. 

 

Kylllähän se tietysti toimii se tiedon kulku sitten suuntaan jos toiseen paremmin kun siellä 

on se yhdyshenkilö kelle voi asioista sanoa ja sitten on se että johtoryhmän jäsenet pystyy 

sinne tiimeihin viemään tiettyä tietoa. (8). 

Kouluissa toiminut tiimiorganisaatio on tuonut mukanaan myös toisilta oppimisen valmiut-

ta. Opettajat saattavat hakea tukea ja tietoa opetuksensa rikastuttamiseen ja laajentamiseen 

muilta kollegoilta. Erityisesti yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien koulutuksessa 

olleet opettajat ovat voineet jakaa tietämystään muille. 

että joku yläkoulun opettaja on saattanut just tulla että haluais tehä näin ja nytki oli pari 

matikan opettajaa jotka tuli ihan kysymään neuvoa että miten kannattas tehä heillä oli 

tämmösiä tutor-oppilaita että he tekis tiimiopettajuutta yläkoulun sisällä matikassa sitten 

nää tutor-oppilat miten tää paletti kannattas niin he tuli ihan kysymään. (1). 
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Toisaalta haastatteluissa ilmeni myös haasteita tiedon kululle ja erityisesti yhteistoiminnal-

lisen oppimisen menetelmien laajentamiselle koulussa. Opettaja tuo esille opettajien perin-

teisen autonomian ja oman työn yksinäisen tekemisen kulttuurin. Hän perään kuuluttaakin 

avoimuutta ja ajatuksien ja menetelmien vaihdon mahdollisuutta opettajien kesken. 

Jos tuo ovi ei pysy auki vaan me tehdään täällä luokkatilassa ovi suljettuna niitä asioita 

niin kuin ennenkin…eihän täällä mitään tapahdu ei ainakaan muutosta vaan se, että en-

simmäinen juttuhan on tuon oven pitäis olla auki ja kaikki uudet vaikutteet ovat tervetullei-

ta vaikka ne saattais tuntua jopa pelottavilta. Musta tuntuu, että tässä on niinku kun ei 

tiedetä tarpeeksi asiasta niin koetaan ne niin uhkaavina omaa opettajuutta vaarantavina 

tekijöinä. (2). 

7.9 Yksilön merkitys organisaatiossa 

Taulukko 15. Summamuuttujien korrelaatiot opettajien ja rehtoreiden näkemyksistä heidän 

yhteistoiminnallisuudestaan yksilön merkityksen osalta (n = 35–36) 

Summamuuttuja  Kollegiaaliset 

tiimit 

Sosiaalinen  

vuorovaikutus 

Tiedon kulku  

Yksilön merkitys 

organisaatiossa 

r 

p        

,531** 

,001 

,828** 

,000 

,908** 

,000 

 

 

Taulukossa 15 on esitetty korrelaatiot summamuuttujan yksilön merkitys organisaatiossa 

suhteen. Kaikkien summamuuttujien korrelaatiot ovat merkitseviä. Erityisesti korostuu 

summamuuttujien yksilön merkitys organisaatiossa ja tiedon kulku. 
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Kuvio 18. Kollegiaalisten tiimien vaikutus siihen, kuinka opettajat ja rehtorit kokevat yksi-

lön merkityksen organisaatiossaan 

 

Kun verrataan (kuvio 18) opettajien ja rehtoreiden näkemyksiä kollegiaalisten tiimien vai-

kutuksesta yksilön merkitykseen organisaatiossa, niin ryhmien välillä ei ole juuri eroa tilas-

tollisesti (U = 200,5; p = 0,16).  

 

Opettajien näkemyksen mukaan kollegiaalinen tiimityö synnyttää opettajissa aloitteelli-

suutta osallistua yhteisten asioiden kehittämiseen. Osallistuminen ei ole eikä sen vaadita-

kaan olevan aluksi voimakasta. Kollegiaaliset tiimit antavat mahdollisuuden myös tarkkai-

luun syyllistymättä varsinaisesti vapaamatkustamiseen. Tiimitoiminnan kehittymisen kaut-

ta opettajien tietoisuus tiimissä ja organisaatiossa kehittyy. Tekemällä yhdessä asioita yksi-

lö (opettaja) voi havaita oman vaikutusmahdollisuutensa ja tämä lisää myös osallistumis-

valmiutta yhteisiin asioihin. Yhdessä tekeminen ja tiimityön kautta syntynyt aloitteellisuu-

den kasvu on luonut yhdessä tekemisen kulttuuria kouluihin. 

 

Ja tavallaan sekin on musta jos ajattelee koko vuotta ja tätä meidän tiimitoiminta-aikaa 

niin siinä hoksaa senkin ihan niinku osa oppilaissakin, että osa voi olla ensin vähän tark-

kailevassa roolissa ja nytku tiimi niinku kehittyy ja tehään yhessä kun näkee että pystyy 

vaikuttaa niin silloin siellä on enemmän sitä osallistumistakin.(4). 

 

Kyllä se selvästi aloitteellisuutta on tuonut ja selkeesti vahvistanut tämmöstä yhdessä te-

kemisen kulttuuria. (7). 
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Kyllä jokainen uskaltaa sanoa sen oman mielipiteen ja ehkä se siellä tiimissä luontevasti 

tuleeko niinku omassa tiimissä se kysytäänkin vielä että jos jotakin asiaa käsitellään niin 

kysytään että mitä mieltä sää oot, onko tämä sinun mielestä hyvä idea ja. (8). 

 

Erilaisiin persoonallisuuksiin perustuva kollegiaalinen tiimi tuo mukanaan erilaisia näke-

myksiä ja mielipiteitä. Tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta se saattaa myös saada ai-

kaan valmiimman ja laajemman lopputuloksen. Opettajat kaipaavatkin mieluummin eri 

näkökulmia avaavia keskusteluja tiimeihin kuin näennäisen yhtä mielisen tiimin käyttäy-

tymismallia. Opettajat tuovat esille, että he voivat ottaa esille kipeitäkin asioita, koska tii-

meihin on saatu synnytettyä vuorovaikutukselle avoin ilmapiiri. Päinvastoin opettajat ko-

kevat, että tiedolliset ja emotionaaliset konfliktit saattavat saada aikaan uuden oppimista. 

 

Niin ja mun mielestä jos tiimi ois sellainen jojoo-tiimi, että kaikki ois aina, että joo 

joo…aika tylsää. Mitä sillä saataisiin tavallaan aikaan. Mun mielestä ehottomasti sellai-

nen, että on salliva ilmapiiri ja siinä, että sää uskalla tuoda siihen ja se ei vaikuta millään 

lailla mihinkään, vaikka joskus sohaisetkin murkkupesää, että se vois oikeestikin poikia 

jotain vielä parempaa. (4). 

 

Yksilön asema organisaatiossa ja hänen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat parantuneet 

tiimityöskentelyn ja aika-ajoin vaihtuvan tiimin johtajuuden kautta. Haastatteluissa tuli 

myös esille se, että tiimeihin on onnistuttu luomaan kokeiluja ja epäonnistumisia salliva 

ilmapiiri. Opettajat kokivat ongelmat yhteisiksi, jolloin ne aidosti muuttuvat pikemminkin 

haasteiksi, joihin haetaan tiimeissä yhteistä ratkaisua. Sen lisäksi, että tiimit ovat luoneet 

opettajien välille tasa-arvoisuutta, se on myös korostanut yksilön asemaa ja arvostusta tii-

missä. 

 

On hirveen helppo tehdä töitä, kun ei tartte pelätä jos avaat suus jossakin, että sut nola-

taan sulle nauretaan: ”mee sää kuule sinne omaan luokkaan tekemään mitä haluat, älä 

viitti tuommosta.” Täällä saa sanoo, täällä saa kokeilla, täällä saa tehdä, täällä saa myös-

kin epäonnistua ja ongelmat, jota sulla on omassa opettajuudessa tai ongelmat, jotka sulla 

on oman luokan kanssa ne ei o osun ongelmia vaan ne on yhteisiä. Niistä saa avoimesti 

keskustella ja saa tukee muilta ja mietitään yhdessä, miten tää asia voidaan hoitaa. (2). 
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Mietin vielä tätä kollegiaalisuutta niin tuota ehkä se on tuonut jollaki lailla semmosta tasa-

arvoa kaikkien opettajien kesken myöskin ja sitten se etää meillä on se tiiminjohtajuus 

kiertävä niin kaikki kokee myöskin sen puolen siitä ja ne pääsee automaattisesti sinne joh-

toryhmään jossakin vaiheessa. (5). 

 

Kollegiaaliset tiimit ovat olleet sekä opettajille että rehtoreille toiminnan kehittämisen kan-

nalta merkityksellisiä foorumeita. Opettajat ovat saaneet aivan käytännön työkaluja arjen 

opettajatyöhön. Tiimit ja työparit ovat olleet työyhteisön kehittäjinä kouluissa. 

 

No me ollaan niin ko tämä tuli tämä kolmiportainen tuki tänne opetustoimen piiriin niin 

tuota sitä tsekkauslistaa me ollaan siinä omassa tiimissä tehty ihan semmosta käytännön 

työkalua että että mitkä asiat kukanenkin opettaja voi meijän koulussa kohaltansa tarkistaa 

ennen ku siirrytään portaalla seuraavalle tasolle että, et tavallaan opettajalla on joku työ-

kalu jota se voi jatkuvasti kattoo ja tuota vois vielä kokeilla että vaikuttaako se mitään sii-

hen oppilaan osaamiseen tai kehittymiseen. Et se on semmonen konkreettinen kun se saa-

tiin valmiiksi niin se on toimitettu johtoryhmälle ja koko opettajakunnalle käyttötyökaluksi. 

(5). 

 

Opettajien näkemyksien mukaan kouluissa on tapahtunut selkeä kulttuurinen muutos te-

kemistä sallivampaan suuntaan. Muutos ilmenee työparien ja yksittäisten opettajien toi-

minnan luonteessa.  

 

Siis ihan valtava joo [työparien merkitys työyhteisölle]. Mää muistan silloin kun mää tulin 

tähän taloon niin täällähän ei ollut mitään semmosta opettajien välistä yhteistyötä, et mul-

lekin sanottiin että täällä ei sitten mitään muutoksia täällä tehään niin kuin on aina tehty. 

(6). 

7.10  Johtaminen ja toiminnan kehittäminen 

Kollegiaalisten tiimien muodostus tapahtui eri kouluissa hyvin samanlaisen periaatteen 

mukaisesti. Tiimien muodostuksessa käytettiin hyväksi yhteistoiminnallisia menetelmiä: 

pari- ja ryhmäkeskusteluja ja lopuksi kootusti koko koulun henkilökunnan voimin.  Tii-

mien muodostamisessa ohjaavana tekijänä olivat koulun tehtävät ja arvot. 
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Järjestettiin sitten yhteistoiminnallisesti että opettajat pääsi miettimään tärkeitä asioita 

mitä koulussa pitäisi tiimien käsitellä ja ne kerättiin sitten yhteistoiminnallisesti sinne sei-

nälle lopuksi ja sen jälkeen sitten ruvettiin miettimään mitkä näistä asioista liittyy yhteen 

ja niitä sitten sinitarralla käytiin siirtelemässä sitten eri plakaattien päälle ja sitten kun 

lopuksi katottiin ett näyttäiskö nää hyvältä että tuolla tiimillä tulis olemaan tuollaisia ja 

tuolla tummosia sen jälkeen nimettiin ne tiimit ja päivän päätteeksi jokainen sai käydä 

kirjoittamassa nimen sen tiimin plakaatin alle mikä vaikutti omasta mielestä kiinnostavim-

malta. (8).  

 

Meillä ne synty sillä lailla että mietittiin, mitkä ovat sellaisia keskeisiä alueita missä tiime-

jä tarvitaan ja mitkä ovat sellaisia keskeisiä koulun tehtäviä, jotka voitais järkevästi niille 

tiimeille jakaa.(5).  

 

Koulun tiimejä on myös käytetty hyväksi yhteisen vision luomiseen. Eri yksiköistä muo-

dostuvan koulun tavoitteena on ollut saavuttaa yhteinen visio tiimityön kautta. Opettajat 

kokivat yhteisesti muodostetun vision tärkeämmäksi kuin johdon kautta alaspäin julistetun 

vision. 

 

Ja se musta ainakin sitouttaa enemmän kuin, että se kaadettais tuolta: tämä, tämä, tämä. 

(4). 

 

No tämä on semmonen asia [yhteisen vision luominen] mistä me on paljon puhuttu ja mei-

jän oman yksikön sisällä meillä on selkeä visio, jota me on tarjottu ja haluttu niinku yhtei-

seen keskusteluun. Sitten myös muitten yksiköiden kanssa on, nyt itse asiassa nyt kuulin, 

että tällä viikolla rehtori on suostunut siihen, että meillä perustettas tämmönen ryhmä, 

joka rakentais sen yhtenäiskoulun vision. (1). 

 

Kouluissa olevien kollegiaalisten tiimien osalta toiminnan luonne on hyvin prosessimaista, 

mutta rehtorit ovat kuitenkin määrittäneet muutamia tarkistuspisteitä vuodelle, jolloin tii-

mit voivat esitellä tuotoksiaan ja tuoda samalla uusia ajatuksia näkyviksi koko koulun hen-

kilöstölle. 

Johtoryhmässä käydään joulun alla ja sitten keväällä uudestaan läpi se, että mitä tiimit 

ovat, ja siinä syksyn tai kevään aikana, tehneet ja minkälaisia asioita on toteutettu ja min-
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kälaisia on jäänyt ehkä toteuttamatta ja ne käsitellään vielä opettajankokouksessa yhtei-

sesti(8). 

Tiimien työn tarpeellisuutta ja sen oikeaa suuntautumista on käsitelty esimerkiksi opetta-

jien virkaehtosopimuksen mukainen koulutuspäivän (veso-päivän) aikana. Tarkastellussa 

on lähdetty syvältä perusasioista liikkeelle, ottamalla esille uudestaan koulun arvot ja visio. 

Kyllä niitä tietysti käsitellään, mutta meillä on varattu ihan siellä Veso tuossa pääsiäisen 

jälkeen, että oltiin ihan toisella paikkakunnalla ja siellä ihan yhteistoiminnallisesti sitten 

käytiin läpi että mihin suuntaan meidän koulu on nyt menossa. Opettajat käsittelivät, lähet-

tiin ihan koulun säännöistä, mitkä ovat meidän tavoitteet ja mitkä nimenomaan on ne arvot 

ja mikä on se visio, miltä me näytetään sitten siinä vaiheessa, kun ollaan tässä pari vuotta, 

kolme vuotta työtä tehty (8). 

Opettajat ovat saaneet tukea koulun rehtorilta esimerkiksi remontoinnin yhteydessä oman 

luokkaympäristönsä suunnittelussa ja toteutuksessa yhteistoiminnallisen oppimisen näkö-

kulman mukaisesti. 

Esimerkiksi meillä on täysin uusi remontoitu koulu ja sain itse vaikuttaa siihen työskentely-

tilaan minkälainen mun luokka on rakenteeltaan (8). 

Kohti yhteisöllistä koulua-hankkeessa mukana ollut opettaja toivoi rehtorin tukea yhteis-

toiminnallisten menetelmien käytön laajentamiselle. Yksi tukikeino hänen mielestään olisi 

lukujärjestyksen teon yhteydessä luotu mahdollisuus opettajapareina työskentelyyn. 

Siellä…mää tiiän, että yksittäiset opettajat olis kiinnostuneita siitä, haluasivat kokeilla, 

mut sehän vaatii tietysti johdolta sitä, että laaditaan semmoinen lukujärjestys, että se mah-

dollistaa tämän, että nämä opettajat, jotka haluaa, että he voivat yhdistää voimansa heillä 

on tunnit tietyssä jaksossa samaan aikaan, jotta niitä ryhmiä voidaan hajottaa ja ne voi-

daan panna työskentelemään yhdessä. (2). 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tälle tutkimukselle asetettiin seuraava tutkimusongelma: 

”Kuinka yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytöllä kouluissa voidaan tukea 

oppivan organisaation muodostumista?”  

Alaongelmat ovat seuraavat: 

1. Millaisia ovat opettajien näkemykset oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittymises-

tä käytettäessä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä? 

2. Millaisia ovat opettajien ja rehtoreiden näkemykset organisaation oppimisen valmiuk-

sien kehittymiselle käytettäessä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä opettajien 

ja rehtorin yhteisessä toiminnassa? 

Suomalaiseen työelämään on viimeisen reilun kymmenen vuoden ajan juurrutettu tiimityö-

tä tavoitteina luonnollisesti työn tuottavuus ja toiminnan tehokkuus. Työterveyslaitoksen 

teettämän tutkimuksen, Työ ja terveys Suomessa 2009, mukaan tiimityön merkitys työelä-

mässä näyttää tasaantuneen vuoden 2006 huippuaikojen. Vuonna 2006 pääasiallisesti tiimi-

työtä teki 53 % palkansaajista, kun vuoden 2009 aikana pääasiallisen tiimityön osuus oli 

45 % (Kauppinen toimituskuntineen 2010, 76). Tässä pro gradu-tutkimuksessa esiintynei-

den oululaisten koulujen opettajien ja rehtoreiden työhön on liittynyt tiimityöskentelyä 

joko osittain tai pääasiallisesti heidän työpanoksestaan. Johtopäätöksenä Oulun kaupungin 

Kohti yhteisöllistä koulua – hankkeen koulutuksesta voidaan todeta tämän tutkimuksen 

tuloksien valossa, että yhteistoiminnallisten oppimisen menetelmien käyttö arjen luokka-

työskentelyssä on saavuttanut vain osalla opettajista rutiini – ja päivittäistason. Päivittäista-

son toiminnassa opettajien osuus menetelmien hyödyntämisestä oli noin 30 %, mitä voi-

daan pitää hyvänä. Hankkeen yhdeksi tavoitteeksi määritelty tiimiorganisaation muodos-

taminen on toteutunut, koska tiimien käyttö kouluissa on yleistynyt käytänteeksi. Kollegi-

aalisten tiimien käyttö on selkeästi ollut tukemassa oppivan organisaation mallin toteutu-

mista oululaisissa kouluissa. 

Kaikki organisaatiot oppivat yksilöiden kautta, mutta toiset organisaatiot oppivat parem-

min kuin toiset. Taustalla on ajatus siitä, että oppiminen yleensä on harkinnanvarainen pro-

sessi. Kyse ei ole sattumasta vaan selkeästä harkinnasta niin yksilö- kuin organisaatiotasol-

lakin. Oppivan organisaation ideaali painottaa tietoista oppivan organisaation taitojen käy-
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tön ja kehittämisen kautta syntynyttä oppimista, mikä erottaa ne ei-oppivasta organisaatios-

ta. Tässä ratkaisevana tekijänä on oikeanlaisen oppimista tukevan toimintakulttuurin luo-

minen. (DiBella 2011, 183–196.) Tässä tutkimuksessa esiintyvissä oululaisissa kouluissa 

on yhteistoiminnallisella oppimisen menetelmien käytöllä sekä yhteistoiminnallisella joh-

tamisella luotu hyvät edellytykset oppivan organisaation kulttuurin syntymiselle. Kohti 

yhteisöllistä koulua-hanke keskittyi sekä opettajien luokkatyöskentelyn kehittämiseen yh-

teistoiminnallisten menetelmien kautta että toisaalta rehtoreiden johtamiskulttuurin luomi-

seen yhteistoiminnallisen johtamisen keinoin. Erityisesti opettajien työtä tukeva johtamis-

kulttuuri on ollut omiaan rohkaisemaan opettajia yhteistoiminnallisten menetelmien käy-

tössä.  Tässä tapauksessa kouluorganisaation yksittäiset toimijat - kuten opettajat – toimi-

vat harkinnanvaraisesti oppimista kehittävien prosessien kanssa.  

Organisaatiokulttuurin luomisessa - ei pelkästään rehtorin toimenpitein, vaan koko koulu-

henkilöstön - asenteet ja teot ovat olleet edesauttamassa oikean, oppimista tukevan toimin-

takulttuurin luomisessa kouluihin. Tutkimuksen tuloksien valossa voidaan todeta, että kol-

legiaalisten tiimien toiminnan kautta oppimaan oppimisen valmiuksien kehittymisen kautta 

on syntynyt organisaation oppimista ja oppivaa organisaatiota tukevaa yhteistoiminnallista 

toimintaa. Kollegiaaliset tiimit ovat myös lisänneet opettajien toiminnan valmiutta osallis-

tua yhteiseen toimintaan ja toisaalta myös rohkeutta itse ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä 

toiminnasta sekä virheiden osalta tiimit ovat sallivampia. Edelleen tiimien muodostamisen 

osalta oleellista on ollut tuloksien valossa se, että opettajien osallistumista kollegiaalisten 

tiimien toimintaan ei ole painostettu rehtorien toimesta. Nämä edellä mainitut seikat ovat 

olleet luomassa oppimista edistävää toimintakulttuuria kouluihin. On kuitenkin syytä muis-

taa tiimien kiinteyden tai paremminkin henkilöstön vaihtelevuuden merkitys tiimin jousta-

vuuteen ja muutoskykyyn sekä sitä kautta oppimiseen. 

Lämsä ja Hautala (2004, 129) käsittelevät organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta tii-

mien elinajan aspektia. He tunnistavatkin pysyvissä tiimeissä, mitä tämänkin tutkimuksen 

tiimit edustavat, sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Tiimien vakinaisuus ja nii-

den jatkumo tuovat niille etuja, sillä sen jäsenet oppivat toistensa vahvuudet ja ongelmat. 

Toisaalta se on myös haitta, koska tiimien jäsenten ajattelu saattaa yhdenmukaistua liikaa 

vähentäen samalla sen joustavuutta ja muutoskykyä. Tutkimuksen haastatteluissa kävi ilmi 

se, että rehtorit ovat luoneet tiimit siten, että tiimeissä tapahtuu vaihtuvuutta tiimin sisäises-

ti, mikä tarkoittaa tiiminvetäjien kierrätystä sekä ulkoisesti koulun sisällä vetäjien liittämi-
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sellä johtotiimiin. Tuolloin tiimit pystyvät kohtamaan ulkoiset muutospaineet toimintaym-

päristössään elastisemmin ja moni-ilmeisemmin. 

Tällä hetkellä suomalaiseen kouluun kohdistuu erilaisia muutoksen paineita kuten: kan-

sainvälisyys ja tietoyhteiskunta. Toisaalta oppilailta odotetaan yhä enemmän valmiutta 

yhteistyöhön ja kykyä ongelmaratkaisuun. (Pennanen 2006, 65.) Tutkijan mielestä infor-

maatio tai tietoyhteiskunta terminä kuvastaa transaktion ja transmission käyttöä puhuttaes-

sa tiedon välittämisestä ja oppimisesta. Sen sijaan vuorovaikutusyhteiskunnassa korostuu 

transformaation luonne. Tässä tieto kehittyy monien välisessä vuorovaikutuksessa ja oppi-

minen saa aivan uuden ulottuvuuden. Tieto ja oppiminen kehittyvät yhteistoiminnallisuu-

den kautta, jossa kaikki osapuolet ovat oppijoina. Tutkimuksen tuloksien valossa voidaan 

myös todeta, että oppilaiden sekä opettajien ja rehtoreiden oppimaan oppimisen taidot ovat 

kehittyneet. 

Tiedon luomisen näkökulmasta tarkasteltuna kouluista voidaan puhua nimenomaan koulu-

tuksen ja kasvatuksen osalta älykkäistä organisaatioista. David Hardgreaves (1999, 122–

124) puhuu tietoa luovasta koulusta. Oppilaiden tiedon luomisen osalta sanan vaativassa 

mielessä ei voida puhua uutta tietoa luovasta tavasta, mutta opiskelijoiden henkilökohtaiset 

taidot myöhempään tiedon luomiseen kehittyvät. Koulut eivät ole varsinaisesti laajassa 

mittakaavassa tietoa luovia, vaan pikemminkin ne valmistavat hyviä käytänteitä tiedon 

luomiseen. Hardgreavesin mukaan tietoa luovista kouluista voidaan löytää seuraavat kri-

teerit; i) koulut auditoivat toimintaansa, ii) hallitsevat ammatillisen tiedon luomisen pro-

sesseja, iii) vahvistavat ammatillisen tiedon luomista ja iiii) laajentavat ja levittävät tiedon 

luomistaan. Tutkijan oma näkemyksen mukaan tiedon luomisen aspekti ja yhteistoiminnal-

lisen oppimisen käyttö tukevat toinen toisiaan. Yhteistoiminnallisten menetelmien laaja 

kirjo antaa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia menetelmiä harkiten ja vallitsevaan tilantee-

seen liittäen. Hardgreavesin määrittämien kriteerien suhteen tässä tutkimuksessa esiinty-

vissä kouluissa voidaan todeta esiintyvän ammatillisen tiedon luomista ja sen laajentamista 

opettajien ja rehtorin keskuudessa kollegiaalisten tiimien kautta. Hardgreaves puhuu tiedon 

luomisen prosessien hallinnoinnista (managing). Oppilaiden tiedon rakentamisen teemaa 

voi tämän tutkimuksen valossa laajentaa käsittämään kollegiaalisten tiimien myötä Bereite-

rin ja Scaramalian (1996, 485–511) tarkoittamaan tiedon rakentamisen yhteisöihin tai 

Brownin Ja Campionen 1996, 289–322) oppijoiden yhteisöön. Jälkimmäiseen liittyykin 

paljon samoja elementtejä, mitä yhteistoiminnallisella oppimisella tarkoitetaan, kuten vas-
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tavuoroista opettamista, palapelitekniikan käyttöä jaetun tiedon kautta sekä erilaisuuden 

tukemista. 

Tässä tutkimuksessa olleissa kouluissa on luotu tiimiorganisaation kautta edellytyksiä tie-

don luomisen prosessien hallinnointiin mieluummin leadership-johtajuuden kautta. Audi-

toinnin merkitys ymmärretään yleisesti ulkopuolisen suorittamalla auditoinnilla, mutta 

kouluissa se voisi laveasti tarkoittaa jatkuvaa kriittistä arviointi niin kollektiivisella kuin 

yksilölliselläkin tasolla – metagognitiota. Professionaalisen tiedon luomisen näkökulmasta 

suomalaisissa kouluissa ei ole toimivaa laatustandardien mukaista auditointi-järjestelmää, 

kuten monen muun julkisen ja yksityisen sektorin osalta on käytössä. Tässä suhteessa kou-

lut ovat vielä varsin suljettuja yhteisöjä ja opettajien työ on hyvin autonomista. Kollegiaa-

lisuuden ja oppimisen ja tiedon jakamisen aspektia tarkasteltaessa on syytä muistaa kriitti-

syys, että tieto tai opitut käytänteet voivat olla vääriä tai kuten Laamanen (2002, 183) asian 

ilmaisee; kollegalta saatu oppi voi olla keino siirtää isien virheet pojille. Laamasen mainit-

seman uhan välttämiseksi kollegiaaliset tiimit ovat tuoneet sen laajuuden ja näkemyksien 

erilaisuuden kautta oivan menetelmän kouluille. Kollegiaalisissa tiimeissä tiedon rakentelu 

on tuloksien valossa laajaa ja vuorovaikutukselle ei ole esteitä. 

Nonaka ja Takeuchi (1995, 61–74) ovat todenneet oppivaan yhteisöön ja organisaatioon 

tyypillisesti kuuluvan tiedon kehittymisen spiraalin. Tieto kehittyy hiljaisesta tiedosta (ta-

cit) näkyväksi tiedoksi (explicit) oppijoiden tiedon ulkoistamisen kautta ja edelleen se ke-

hittyy tiimien yhdistämisen kautta. Sisäistämisen vaiheessa tieto on yksilön, tiimin ja koko 

organisaation voimavara. Edellä mainitussa tiedon ja osaamisen kehittymisessä yhdistyvät 

yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien hyödyntäminen sekä oppivan organisaation 

systeemin ajatukset. Häkkisen ja Arvajan (2006, 209) mukaan yhteistoiminnallisessa op-

pimisessa olemassa olevaa tietoa ei vain välitetä vaan kyse on kokonaan uuden tiedon 

luomisesta sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Johnson ja Johnson (2002, 101) lähestyvät 

yhteistoiminnallisen oppimisen ja oppivan organisaation yhteistä ajatusta yhdessä oppimi-

sen teemassa. Yhdessä oppimisen käytön kautta esimerkiksi opettajat saavuttavat rutiinita-

son pätevyyden. Edelleen opettajayhteisössä syntyy myös kollegiaalista tukiryhmätoimin-

taa, joissa pyritään kehittämään oppitunteja ja sitä kautta myös omaa osaamistaan. Mieles-

täni tieto ja osaaminen saadaan näin sekä yhteisesti organisaation että yksilön eli opettajan 

käyttöön. Tieto tulee näkyväksi. Tutkimuksen tuloksista voidaan tiedon kulun ja yksilön 

merkityksestä organisaatiossa todeta, että niiden korrelaatiokerroin on korkea (r =  ,902)  ja 

se on tilastollisesti merkitsevä (р ≤ 0,01). Johtopäätöksenä tästä voidaan todeta, että käyt-
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töön otettu tiimiorganisaation kollegiaaliset tiimit pystyvät vaikuttamaan koulujen tiedon 

kulun haasteisiin. Samalla opettajien asema kouluorganisaatiossa saa vahvistusta. Opettajat 

tuntevat kuuluvansa tiiviimmin organisaatioon. Sen lisäksi, että he konkreettisemmin saa-

vat tietoa, he myös pystyvät kehittämään omaa ammatillista osaamistaan ja sitoutumaan 

yhteisen vision eteen tehtyyn työhön.  

Informaatio- ja vuorovaikutusyhteiskunnalle on tyypillistä nopea tiedon saatavuus ja siirto 

eri toimijoille. Ihmisille syntyy väkiselläkin tunne, että kaikessa toiminnassa tulisi olla 

nopea. Toiminnan tehostettu tehokkuus ja taloudellisuus ovat tyypillistä kaupan ja teolli-

suuden sekä markkinoinnin alalla. Monet tässäkin tutkimuksessa esillä olleiden asiantunti-

joiden määritelmät oppivasta organisaatiosta korostavat nopeutta; …oppii kokemuksistaan 

ja pystyy nopeasti muuttamaan toimintatapojaan (Sydänmaanlakka, 2002, 51), …Koulun 

kehittämisessä on kyse osaamisen, oppimisen sekä nopeiden muutoksien reagointikyvystä 

(Sahlberg 1997, 13). On selvää, että kouluissakin tiedon kulku on oltava nopeaa ja tiedon 

on oltava ehyttä ja oikeaa, mutta koulun asema instituutiona yhteiskunnassa ei ole sama 

kuin esimerkiksi matkapuhelimia valmistavan globaalin yrityksen. Oppimisessa ei kilpailla 

samassa mittakaavassa kuin liiketaloudessa. Mielestäni koulun kehittämisessä tarvitaan 

laajamittaista ja kestävää oppimisen ja osaamisen kehittämistä, kun taas nopeita muutok-

sien reagointikykyä koulut eivät tämän tutkimuksen aiheen sisällä välttämättä tarvitse, mi-

kä ei tarkoita myöskään sitä, että koulut jämähtäisivät paikoilleen kehittymisessään. Yh-

teistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttöön otto tai ottamatta jättäminen on viime-

kädessä opettajan henkilökohtainen päätös. Menetelmien käyttöön oton nopeuttamista ei 

edesauta rehtorin käsky tai ohjaus, vaan se vaatii uuden asian sisällön oppimista ja sen 

transferin vaikutuksien puntaroimista omassa opetustyössään. Kohti yhteisöllistä koulua-

hanke on toiminnallaan tuonut opettajille ja rehtoreille uutta tietoa yhteistoiminnallisesta 

oppimisesta ja tätä kautta luonut opettajille ja rehtoreille mahdollisuuden rikastuttaa ja elä-

vöittää opetustaan ja johtamistoimintaansa. 

Chris Argyris kuvaa oppivaa organisaatiota: 

”Oppiva organisaatio on organisaatio, jossa organisaation jäsenet kyseenalaistavat jatku-

vasti toimintaansa, havaitsevat virheitä tai poikkeavuuksia ja korjaavat niitä itse uusimalla 

organisaation ja omia toimintojaan.” (Argyris 1993, xii ja 3). 

Argyriksen teemassa oppimisella ja erityisesti oppimisen prosesseilla on vahva yhteys op-

pivan organisaation muodostumiselle. Edellä mainitussa kuvauksessa yhtyvät sekä oppivan 
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organisaation teema että yhteistoiminnallisen oppimisen osalta tiimioppimisen ja komplek-

siopetuksen käytänteet. Tässä tutkimuksessa ei tutkijan toimesta haettu vastausta sille, 

kuinka opettajat ja rehtorit pyrkivät jokapäiväisessä työssään havainnoimaan aktiivisesti ja 

oma-aloitteisesti omia tai oman koulunsa virheitä tai muutokseen johtavia toimia. Sen si-

jaan vastuksista tuli esille pyrkimys aika ajoin selvittää tiimien toiminnan tarkoitusta ja 

olemassa oloa sekä koulun perusarvojen merkitystä yhä udelleen. Tällöin myös organisaa-

tion uudistumista ja uusien mentaalisten mallien voidaan olettaa tapahtuvan.  

Otan seuraavaksi tarkasteluun aiemmin teoreettisen viitekehyksen osassa käsittelemääni 

David Garvinin oppivan organisaation mallin ajatuksia ja suhteutan tutkimukseni tuloksia 

niihin. Ensimmäiseksi systeemisten ongelmaratkaisujen osalta Garvinin mukaan tulee luot-

taa tieteellisiin metodeihin enemmän kuin arvailuihin tai huhupuheisiin. Edelleen päätök-

sien pohjalle tulee vaatia tietoa ja se tulee pystyä esittämään selkeästi. Tässä tutkimuksessa 

kollegiaalisten tiimien käytöllä on voitu lisätä opettajien ammatillisen kehittymisen toimin-

taa, mikä on lisännyt myös ajatuksien ja tieteellisten lähteiden vaihtoa opettajien kesken. 

Yhteistoiminnalliselle oppimiselle tyypilliset heterogeeniset tiimit ovat olleet tätä asiaa 

eteenpäin viemässä.  

Rakennetun tiimiorganisaation kautta tiedon kululle on luotu kouluorganisaatiossa vahva 

vertikaalinen ja horisontaalinen läpivirtaus molempiin suuntiin. Se on toiminut myös rehto-

rien johtamisen välineenä. Opettajien keskuudessa systemaattinen uuden tiedon etsintä saa 

tässä tutkimuksessa olevissa kouluissa yhteistoiminnallisen oppimisen käytön kautta vah-

vistusta. Oppiva organisaatio pyrkii oppimaan menneisyydestään ja historiastaan. Tässä 

tutkimuksessa ei noussut esille sellaisia keinoja, joita kouluissa käytettäisiin aktiivisesti ja 

tiedostettuna menneisyydestä oppimisessa. Toisaalta voidaan todeta, että tiimien pitempi-

aikaisella käytöllä saavutetaan tiedon taltioituminen tiimeihin ja opettajien kierrätyksen 

kautta eri tiimeihin voidaan lisätä vanhan tiedon hyödynnettävyyttä. Sen sijaan tiedon siir-

rosta ja sen kulusta organisaatiossa tämä tutkimus antaa vahvaa näyttöä. Ideoita syntyy 

tiimeissä ja ne saatetaan laajemmalle foorumille ja muiden käyttöön yhteisissä tilaisuuksis-

sa. Johtopäätöksenä Garvinin oppivan organisaation mallista tämän tutkimuksen tulosten ja 

havaintojen suhteen on selvästi havaittavissa, että yhteistoiminnallisten oppimisen käytön 

kautta saadaan koko organisaation käyttöön hyviä apuvälineitä ja mentaalisia malleja. 

Koulu on osa yhteiskuntaa ja se elää ja muuttuu yhteiskunnan mukana. Huhmarniemi 

(2001, 473–474) tuo esille kolme kehitysvaihetta: moderni, postmoderni ja transmoderni. 
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Modernismi on saanut alkunsa jo satoja vuosia sitten. Modernismia kuvataan yksilöiden 

kautta seuraavilla seikoilla; perinteiset arvot ja uskomukset, konservatiivisuus, absoluutti-

suus ja muutoksen vastustaminen. Postmodernille ajalle on tyypillistä se, että ihminen on 

voinut vapautua modernin ajan tiukoista normeista ja säännöistä. Postmodernia aikaa lei-

maa rationaalisuus ja menestyminen sekä ahneus ja itsekkyys. 

Transmodernismi, jonka pohjalla on humaanisuus, on jo näkyvissä yhteiskunnan eri osa-

alueilla. Huhmarniemen (2001, 473–474) mukaan transmodernille on tyypillistä: 

 individualismi 

 erilaisuuden hyväksyntä 

 kriittisyys 

 itsereflektio 

Pennasen (2006, 174 ja 185–189) mukaan transmodernissa yhteiskunnassa organisaatiot 

siirtyvät kohti oppivia yhteisöjä. Koulutasolla tämä tarkoittaa siirtymistä ns. kolmanteen 

kouluun eli tulevaisuuden kouluun, jossa opetuksen ja oppimisen luonne on innovatiivinen 

sekä verkosto- ja tiimiyhteistyötä korostava. Samalla voidaan puhua oppivan organisaa-

tioon liittyvästä yhteisöllisen oppimisen muodosta. Johtamisen osalta kouluissa ollaan me-

nossa kohti demokraattisempaa ja kansanvaltaisempaa tyyliä, minkä seurauksena yksilöi-

den osaaminen on helpommin hyödynnettävissä myös organisaatiotasolla. Transmodernis-

sa koulussa johtaja on mahdollistaja ja kouluissa vallitsee kollegiaalinen yhteistyö. Johtaja 

ei johda yksin vaan hän sitouttaa opettajat, oppilaat sekä vanhemmat johtamisprosessiinsa. 

Johtaja on visionäärinen ja ohjaava. Ibarra ja Hansen (2011, 74) toteavat, että johtajien 

tulisi tarkkaan harkita milloin käyttää luontaista vaikutusvaltaa ja toisaalta milloin nojata 

muodolliseen arvovaltaan saadakseen erilaiset työntekijät toimimaan yhteisen hyvän eteen. 

Yhteistoiminnallisen oppimisen kautta koulut toimivat myös transmodernille tyypillisellä 

tavalla. Yhteistoiminnallisuuteen tyypillisesti kuuluu erilaisuuden hyväksyminen. Oppilais-

ta muodostetut tiimit ovat oppilaiden oppimisen tason ja sukupuolen mukaan hyvin hetero-

geenisesti jakautuneita.  Tiimin toiminnan perusajatuksen eli jokaisen tiimin jäsenen oppi-

misen ohella, myös individualismin ja yksilön merkitys korostuu. Kriittisyyteen pyritään 

kouluissa tiimien sisäisessä vuorovaikutuksessa sekä erilaisissa parityöskentelyissä, joissa 

argumentaation oppimisella ja harjoittelulla pyritään myös vahvaan kriittisyyteen, mutta 
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myös konsensuksen löytämiseen. Osassa haastatteluissa tulikin esille transmodernille ja 

aiemmin mainitulle kolmannelle koululle tyypillisiä vastauksia koulun henkilöstön vahvas-

ta yhteisöllisyydestä, jossa erityisesti oppimisen luonteessa korostui verkostoituminen ja 

kollegiaalisuus. Tässä tutkimuksessa on tullut esille seikkoja, jotka ovat tyypillisiä Penna-

sen edellä kuvaamalle koulun transmodernille johtamiselle.  

Rehtorit ovat luoneet mahdollisuudet kollegiaalisten tiimien käytölle - eikä vain luoneet 

mahdollisuuden - vaan olleet itse yhtenä tiimiorganisaation jäsenenä. Rehtorit eivät pyri 

johtamaan autoritäärisesti vaan opettajien sitouttaminen ja tehtävien delegointi ovat selke-

ästi esillä heidän johtamistoimissaan. Pitemmälle aikavälille (3-5 vuotta) tähtäävän kolle-

giaalisten tiimien käytöllä voidaan saavuttaa opettajien vastuiden vaihtamisella tiimeissä 

sitouttamista koulun yhteiseen johtamiseen. Aika ajoin tapahtuvilla tiimien toimintaa kos-

kevilla yhteisillä tilaisuuksilla voidaan keskittyä koulun perusarvojen ja tehtävän tarkaste-

luun ja tätä kautta miettiä myös mahdollisia uusia Sengen tarkoittamia mentaalisia malleja. 

Rehtoreiden oppimisen kannalta käytänteet ovat hyviä, sillä rehtorien oma oppiminen ja 

organisaation tunteminen on hyvin transformatiivista, missä sekä opettajat ja rehtori ovat 

oppijoita. Tutkimuksen tuloksien mukaan erityisesti rehtorit kertovat oppineensa kollegiaa-

lisissa tiimeissä hyvin, heidän keskiarvonsa (x̅ = 1,55) tältä osin on vieläkin korkeampi 

kuin opettajilla (x̅ =1,65). Erään rehtorin haastattelussa esille tullut päätöstä koskeva lau-

sahdus; rehtorina minun on pystyttävä tekemään vaikeitakin päätöksiä,” ei ole ristiriidassa 

trannsformatiivisen johtamisen kanssa. Transformatiivinen johtamistyyli ei tarkoita sitä, 

että rehtoreiden tulisi lepsuilla päätöksien tekemisessään – päinvastoin - osoittamalla kiin-

nostuksensa yhteisiin asioihin tiimeissä ja tätä kautta tuomalla itseään yhdeksi oppijaksi 

oppivassa organisaatiossa rehtori saavuttaa paremmin alaistensa luottamuksen sekä legiti-

miteetin tehdä vaikeitakin päätöksiä. 

Tärkeä ja välttämätön – muttei yllättävä – havainto oppivan organisaation kehittymisen 

kannalta oli se, että tiimien muodostaminen kouluissa tapahtui yhteistoiminnallisesti. 

Kaikki sitoutettiin ja kaikki pystyivät osallistumaan alusta alkaen eri tiimien muodostami-

seen. Peruslähtökohtana on ollut keskustelu koulun ja kasvatuksen perusarvoista ja tehtä-

västä, mikä on johtanut myös koulun vision muodostamiseen eli siihen, minkälaisena opet-

tajat ja rehtori haluavat koulunsa olevan 3-5 vuoden päästä. Tässä palataan kolmikehäisen 

oppimisen teemaan, jossa opettajat ja rehtori eivät ainoastaan muuta työskentelyn rutiineja 

vaan aidosti myös pohtivat koulun perusarvoja ja sen tehtävää sekä mahdollisesti muodos-

tettavia uusia mentaalisia malleja. Yhteistoiminnallisuus johtamisessa on saanut aikaan 
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opettajissa oman merkityksen kasvua kouluorganisaatiossa, mikä ilmenee toiminnan kehit-

tämisessä ja oppimaan oppimisessa. Rauste von Wright ja von Wright (2003, 214) edellyt-

tävät opettajilta, tyypillisiltä vuorovaikutteisen ammatin asiantuntijoilta, kykyä asettaa oma 

asiantuntijuus kyseenalaiseksi. Opettajien tulisi olla myös taitavia oppijoita. Tämäkin tut-

kimus on osoittanut sen, että opettajien välinen kollegiaalisuus ja yhteistoiminnallisuus 

luovat edellytyksiä oppimaan oppimiselle. Tämä ei ole tärkeää ainoastaan oppivan organi-

saation kontekstissa, vaan sillä on merkitystä myös opettajien työssä jaksamiselle ja me-

nestymiselle. 

Toisaalta organisaation oppiminen ja oppiva organisaatio ovat kaksi eri asiaa. Se, että or-

ganisaatio nimittää itseään oppivaksi organisaatioksi, ei suinkaan tarkoita sitä, että samassa 

organisaatiossa tapahtuisi myös organisaation oppimista. Mielestäni yhteistoiminnallisen 

oppimisen pitkäjänteisellä käytöllä niin oppilaitten parissa kuin opettajien vertaisryhmien-

kin kesken voidaan kehittää yksilön osaamista ja uuden oppimista. Näiden prosessien kaut-

ta voidaan odottaa pysyviä muutoksia myös koulutason organisaatiossa. Salo ja Kuittinen 

(1998, 220–221) sekä Vulkko (2007, 114–115) käsittelevät koulua oppivana organisaatio-

na (kuvio 19). He pyrkivät avaamaan opettajien ja rehtorin toimintaa kolmen eri areenan 

kautta. Yksityisen areenan toimintaa hallitsevat opettajat opetustyössään ja asiantuntijuu-

dessaan. Julkinen areena tarkoittaa lähinnä rehtorin toimialaa, jossa tapahtuu opetustyön 

hallinnointia, organisointia ja johtamista. Rehtorin menestyminen työssään edellyttää kui-

tenkin jatkuvaa yksityisen areenan toiminnan huomioimista siis kiinnostusta opettajan 

työstä ja aitoa osallistumista siihen. Kolmatta areenaa he kutsuvat vuorovaikutusareenaksi, 

jossa yksityinen ja julkinen areena ja sen toiminnat kohtaavat. Tutkijoiden mukaan vuoro-

vaikutusareenalla on vain kapea toimikenttä koulussa ja siksi myös yksityinen ja julkinen 

areena ovat löyhästi sidoksissa toisiinsa. He toteavat kiireen ja rutiineihin turvautumisen 

olevan esteenä yksityisellä areenalla olevien muutosten läpiviemiseen ja omaksumiseen. 

Opettajat odottavat rehtorien toiminnan olevan hienotunteista yksityisen areenan toimin-

taan puuttumisessaan.  
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Yksityinen areena        Vuorovaikutusareena  Julkinen areena 

 

  Yksityinen areena         Vuorovaikutusareena   Julkinen areena 

Kuvio 19. Kouluorganisaation muutos oppivaksi organisaatioksi ja tavoitetila (mukaillen 

Salo & Kuittinen 1998, 221; Vulkko 2007, 115). 

 

Salo ja Kuittinen (1998, 221) toteavat yhdeksi tärkeimmäksi keinoksi oppivan organisaati-

on vision toteuttamisessa yhteistoiminnallisen oppimisen ryhmä- ja organisaatiotasolla. 

Tämä tutkimus osaltaan vahvistaa sitä, että vuorovaikutusareenalla tapahtuvalla yhteistoi-

minnalla voidaan saada oppivan organisaation ajatusta tukevaa toimintaa. Kouluissa käy-

tössä olevilla tiimeillä on saatu tuota kuilua pienennettyä ja samalla vuorovaikutusareenaa 

laajennettua. Rehtorien vetämään johtoryhmään kuuluu orgaanisesti myös jokaisen muun 

tiimin vetäjä. Toinen merkittävä asia rehtorien ja opettajien yhteistoiminnasta on tiimien 

toiminnan käynnistämiseen liittyvä perustyö, siis koulun perusarvojen ja tehtävän arvioi-

minen sekä yhteisen vision luominen. Nämä kaksi kokonaisuutta ovat olleet laajentamassa 

aiemmin tutkimuksissa huomioidun vuorovaikutusareenan suppeutta.  
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Kuvio 20. Koulun yhteistoiminnallinen johtaminen ja oppimisen kehät (mukaillen Beraisto 

& Ruohotie 2003, 134; Suominen 2011, 89) 

 

Tämän tutkimuksen tulosten johtopäätöksenä aiempia tutkimuksia mukaillen on syntynyt 

malli (kuvio 20) yhteistoiminnallisen johtamisen ja oppimisen kehien vaikutuksesta oppi-

van organisaation muodostumiseen. Kouluissa yhteistoiminnallisen johtamisen ote näkyy 

tiimien perustamisen yhteydessä koulun perusarvojen ja tehtävien laajassa keskustelussa. 

Keskustelun synnyttämän vision syntymiseen on siis vaikuttanut koko opettajakunta. Kol-

mikehäisen oppimisen vaikutuksen tulisi näkyä aika ajoin perusarvojen ja tehtävän uudel-

leen arvioinnissa. Tässä tutkimuksessa siihen viittaavia havaintoja ei tullut osittain ilmei-

sesti tiimiorganisaation käyttöönoton lyhyen aikaperspektiivin vuoksi. Rehtorien yhteis-

toiminnallisessa johtamisessa tulisikin olla koulun itsearviointiin liittyviä tilaisuuksia vuo-

sittain. Kuvion keskimmäisen laatikon osalta kaksikehäinen oppiminen tuo parhaimmillaan 

tiimien toimintaan opettajien välityksellä uusia asioita. Tiimeissä tapahtuu kollegiaalista 

vuorovaikutusta ja tätä kautta syntyy myös uusia mentaalisia malleja ja uutta luovaa ajatte-

lua sekä vapautumista vanhoista toimimattomista malleista (empowerment). Alimman laa-

tikon osalta yksikehäisen oppimisen vaikutus on opettajien osalta päivittäisen opetustyön 

mukanaan tuomien virheiden tai puutteellisuuksien havaintojen korjaamista yksilötasolla. 

Se voi olla myös rehtoreilla kontrollin välineenä johtamisessaan (management), mikä ei 

välttämättä johda kestävään ja opettajia kannustavaan toimintaan. Oleellista yhteistoimin-

nallisessa johtamisessa ja oppimisessa on sen jatkuvuus. Mallissa olevaa oppivan organi-
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saation osuutta ei voida pitää tavoitteen saavuttamisen osalta itsetarkoituksena vaan 

enemmänkin se tulisi ajatella jatkuvana prosessina oppimisen kannalta. Sitä kautta koulu-

organisaatioon syntyy oppimiselle altis toimintakulttuuri. Opettajien ja rehtorin välisen 

yhteisen vuorovaikutusareenan tulee olla jatkuvaa ja ulottua niin ajallisesti kuin toiminnal-

lisesti koko kouluorganisaatioon. Yhteistoiminnallinen johtajuus on silloin myös vuorovai-

kutteista viestintää. Leppilampi (2004, 198) puhuu aidon kohtaamisen kulttuurista. Mallis-

sa toteutuu Sengen sekä Argyriksen ja Schönin ajatuksen mukaisen oppivan organisaation 

muodostuminen.  

Markkula on väitöskirjassaan (2011) tutkinut johtamisen merkitystä organisaation tehok-

kuuteen. Hän puhuu yksilötehokkuudesta ja sen vaikutuksesta tiimien ja organisaation te-

hokkuuteen. Yksilötehokkuuden avainkohtia ovat selkeät tavoitteet, onnistunut työnjako, 

yhteistyön toimivuus sekä organisaation avoin kommunikaatio. Markkulan mukaan (2011, 

84) Organisaation sisäisen kommunikaation merkityksen korostuessa yhteistoiminnallinen 

johtajuus korvaa tiukat säännöt. Tämän tutkimuksen osalta korostui saman koulun opetta-

jien ja rehtorin haastatteluissa koulun sisäisen kommunikaation merkitys saavuttaa koulus-

sa avoin yhteisöllisyyden tila, jossa tiukat normit väistyvät arvojen tieltä. Tässä tutkimuk-

sessa mukana olleen pienehkön koulun (alle 10 opettajaa) opettajat ja rehtori kuvasivat 

kaikki toimintaa yhteisöllisyyden kautta, jossa yhteisten arvojen merkitys korostui. 

Senge (2006, 9 ja 195–202; 1994, 298–299)) toteaa varsin fundamentaalisesti, että ilman 

jaettua visiota ei voida myöskään puhua oppivasta organisaatiosta. Organisaation visio ei 

saa olla johtajan oma tuote vaan sen tulee pohjautua organisaation yksilöiden henkilökoh-

taisista visioista. Tällaisen yhteisen vision rakentamisella johtaja edistää henkilöstönsä 

sitoutumista yhteisiin päämääriin ja samalla se on myös yhteisten merkityksien rakentamis-

ta. Yhteisesti muodostettu jaettu visio edellyttää keskustelua organisaation tehtävistä ja 

arvoista. Otala (2002, 200–201) sekä Vulkko (2001, 59) ovat päätyneet tutkimuksissaan 

siihen, että johtajan tärkein tehtävä oppivassa organisaatiossa on vision muodostaminen – 

johtajan tulee olla visionäärinen. Otala (2008, 71) toteaa organisaation oppimisesta, että 

tärkeää on luoda mahdollisimman nopeasti yhteinen näkemys ja soveltaa se sitten yhtei-

seen tekemiseen. Fullanin mukaan (1992, 24–25) koulun menestyksellisen muutoksen 

kannalta on tärkeää aktiivinen aloitus ja osallistuminen. Hän painottaa alun tärkeyttä ja 

pienemmissä ryhmissä mietittyjä asioita sekä rehtorin tukea ja painetta. Paineen merkitys 

korostuu muutokseen pyrkimyksen yhteydessä, sillä pysyvän olotilan säilyttäminen on 

usein turvallista ja helppoa. Tässä tutkimuksessa mukana olleissa kouluissa tiimien muo-
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dostamisen yhteydessä opettajat pyrkivät muodostamaan yhteisesti jaetun vision. Rehtorin 

tehtävä oli olla mahdollistajana ja luoda yhteistoiminnallisten menetelmien kautta pari- ja 

ryhmäkeskusteluja hyödyntäen avoin ilmapiiri laajemmalle arvokeskustelulle. Opettajat 

saattoivat tuntea pystyvänsä jakamaan oman henkilökohtaisen visionsa yhteiseen visioon, 

sillä pari- ja ryhmäkeskustelujen antoi opettajille mahdollisuuden tiedon jakamiseen. Sa-

malla se antoi myös hiljaisimmille opettajille mahdollisuuden vaikuttaa yhteisen vision 

luomiseen. Janhunen toteaa (2010, 66–67) tiedon jakamisen olevan merkityksellistä tii-

meissä ja tiimeihin. Se on tärkeää ensinnäkin sosialisaation ja hiljaisen tiedon jakamisen ja 

ulkoistamisen kannalta, mutta se on myös päätöksen teon oikeudenmukaisuuden kannalta 

merkittävää. Tämä tutkimus osoitti, että tiedon kululla on opettajille tärkeä merkitys. Tässä 

kysymyksessä juuri kollegiaaliset tiimit ovat voineet olla se foorumi, missä opettajat ovat 

voineet jakaa mielipiteitään ja saada omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyviä aineksia. 

Tämä on ollut myös rehtorien johtamisen keino saada hyötyä organisaatiolleen, mutta 

myös henkilökohtaisella tasolla saada oikeutustaan päätöksenteolle. 

Kehittyäkseen oppivaksi organisaatioksi koulu tulee nähdä oppimisympäristönä, jossa opi-

taan kokemuksista ja erityisen tärkeää on oppimisen osaamisen yhdistyminen koko organi-

saatiossa. Koulussa opettajat ja rehtori tukevat yhteistoiminnallisuuden tavoitteiden toteu-

tumista. Tätä kautta opettajat oppivat oppimaan yhdessä. (Mustonen 2003, 37.) Oppivan 

organisaation toteutumista voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun opettaja toimii varsinaises-

ta opetustyöstään muussa, vaikkapa koulua koskevassa, kehittämishankkeessa (Vulkko 

2001, 22; Vulkko 2007, 109)). Tästä hyvänä esimerkkinä oli Oulussa Kohti yhteisöllistä 

koulua – hanke, jossa opettajat ja rehtorit osallistuivat laajasti yhteistoiminnallisen oppimi-

sen opetus- ja harjoittelutilaisuuksiin. Vulkko näkee koulun oppivana organisaationa, kos-

ka sen keskeisiä piirteitä ovat: vuorovaikutus, tavoitteellinen tulevaisuuteen vaikuttaminen, 

yhteistoiminnallisuus ja yhdessä oppiminen (Vulkko 2001, 33).  

Tutkijan mielestä Oulun kaupungin Kohti yhteisöllistä koulua – hanke oli tervetullut lisä 

oululaiseen kouluyhteisöön sen luokka-, koulu- ja kuntatasolle. Hankkeen moniin erilaisiin 

koulutuspäiviin osallistui laaja joukko eri kouluilta opettajia ja rehtoreita. Vaikutus on mit-

tava ja se antaa uskoa siitä, ettei yritys(yhteistoiminnallinen oppiminen ja johtaminen) jää 

vain muutaman opettajan ja rehtorin vastuulle. Erilaiset koulutustilaisuudet luovat par-

haimmillaan opettajille mahdollisuuden ja kyvyn käyttää uusia opetuksen menetelmiä 

työssään ja laajentavat heidän ammattitaitoaan. Tämän tutkimuksen kyselyyn osallistuvista 

opettajista noin puolelle oli jäänyt joka viikkoiseen tai jopa jokapäiväiseen opetustyöhönsä 
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käyttöön jotain yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmistä vielä kolmen vuoden jäl-

keenkin. 

Tässä tutkimuksessa ei pyritty selvittämään sitä, pyrkivätkö opettajat ja rehtorit kouluis-

saan tietoisesti ja tavoitteellisesti kehittämään organisaatiotaan kohti oppivan organisaation 

mallia. Se ei tullut esille kysymyksissä eikä myöskään vastauksissa. Vanhaa toimintatapaa 

uudistavat menetelmät ja pyrkimykset, kuten esimerkiksi yhteistoiminnallisen oppimisen 

menetelmien käyttö, niin opetuksessa kuin koulun henkilöstön työskentelyssäkin, muuttaa 

organisaatiokulttuuria. Erityisesti rehtoreille olisikin kouluorganisaatiota johtaessaan tär-

keää ja hyödyllistä pyrkiä ymmärtämään organisaationsa todellista luonnetta. Miten sitten 

kouluorganisaation luonteen voisi ymmärtää? Yhtenä käyttökelpoisena ohjeena voisi käyt-

tää Kurt Lewinin (1946) ajatusta: ” Mikäli haluat ymmärtää organisaation todellista luon-

netta, niin pyri muuttamaan sitä.” (Karma 2012, 115). Vaikeutena vain on löytää pussilli-

sesta menetelmiä ja uudistuksia juuri se hyvä ja sopiva. Tulee muistaa, että yhteistoimin-

nallisen oppimisen menetelmien valinta kouluissa on vain yksi rehtorin johtamisen työ-

kenttään vaikuttavista asioista. On selvää, että koulun rehtorit tarvitsevat tulevaisuudessa 

yhä enemmän koulutusta. Koulutuksen tarve kohdistuu voimakkaasti taloushallinnon suun-

taan muun yhteiskunnan toiminnan mukaisesti. Toisaalta vuorovaikutusyhteiskunnan tuo-

mat oppimisen haasteet johtamiselle ovat näkyvissä. Se tuo mukanaan oppimisen ja koulut-

tamisen tarpeen vuorovaikutustaidoista, yhteistoiminnasta sekä oppivasta organisaatiosta.  

Yhtenä merkittävänä seikkana oppivan organisaation synnylle ja organisaation oppimiselle 

on yksilötasolla syntynyt kolmekehäinen oppiminen ja oppimisen konatiivisyys. Yksi- ja 

kaksikehäisen oppimisen reflektio ja sen jälkeiset muutokset toiminnassa ja ajattelussa 

eivät johda välttämättä muutoksiin ja oppimiseen ja kuten Mezirow6 (1995, 374–377) tuo 

esille - uudistavaan oppimiseen. Uudistavan oppimisen välttämätön edellytys on praksik-

sen olemassa olo. Tässä asiassa kohdataan jälleen koulun johtamiskulttuuri ja työhyvin-

vointi sekä motivaatio tehdä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulun johtamiskulttuuri 

tulisi sallia myös perusteltuja muutoksia niin pedagogiseen toimintaan kuin oppimisympä-

ristöön liittyvissä asioissa. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta kouluis-

                                                 
6 Jack Mezirowin toimittamassa teoksessa Uudistava oppiminen – kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa 

(1995) avataan kriittisen reflektion ja uudistavan oppimisen käsitteitä, joilla on selkeä yhteys kolmikehäisen 

oppimisen käsitteeseen ja oppivan organisaation malliin. Nämä yhdessä parhaimmillaan johtavat yksilön 

emansipaatioon vanhoista pinttyneistä ajatuksista. 
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sa olevan oikeanlaista johtamisotetta, joka tukee uudistavan oppimisen ja oppivan organi-

saation toteutumiseen tarvittavan praksiksen olemassa oloa. Opettajat voivat kollegiaalisis-

sa tiimeissään pohtia ja käydä dialogia koulun pedagogisen suuntauksien merkityksistä ja 

tehdä myös esityksiä koulukäytänteiden muuttamiseksi. Opettaja-lehdessä (41/2013, 12–

15) kanadalainen kasvatustieteiden professori Michael Fullan kehuu suomalaisia opettajia 

hyvin koulutetuiksi ja erittäin päteviksi, mutta toteaa: ” ilman yhteistyötä nämä voimavarat 

eivät ole täydessä käytössä.”  

Oppilaiden yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien omaksumisen merkitys korostuu 

ihmisen elämänkaaressa, sillä kuten Mezirow (1995, 379–380) toteaa, lasten on ensin hyvä 

oppia kriittisen reflektion toteuttamisen säännöt, jotta esimerkiksi aikuiskoulutuksessa ei 

enää tarvitse ryhtyä tämän kriittisen reflektion tukahdutetun funktion takaisin valtaami-

seen. Jo alaluokilla käytänteiksi muodostuneet yhteistoiminnallisen oppimisen menetel-

mien käyttö ja erityisesti tiimityöskentely sekä hyvä argumentaatiotaito luovat oivan poh-

jan kriittiselle reflektiolle ja näin ollen myös edistää kommunikatiivista kompetenssia. Tä-

ten voidaan olettaa, että yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien parissa työskentele-

vien lasten sekä opettajien (kriittinen)ajattelu johtaa miettimään – ei niinkään toiminnan 

tapaa ja miten-kysymyksiä - vaan syitä ja seurauksia ja miksi-kysymyksiä.  

Sengen (2006, 219) mukaan tiimin oppimisella on tärkeä merkitys oppivan organisaation 

muodostumiselle. Vaikka yksilöt oppivat kaiken aikaa, se ei välttämättä merkitse organi-

saation oppimista, mutta tiimien kautta organisaatiot saavat laajemman pohjan oppimiselle. 

Hän tuo esille kolme kriittistä ulottuvuutta tiimien oppimisessa. Ensinnäkin tiimien tulee 

hyödyntää tiimien yksilöiden osaamista laajentaakseen tiimien osaamista. Toiseksi tiimit 

tarvitsevat toimiakseen yhteistoimintaa. Kolmantena kriittisenä seikka on eri tiimien yh-

teistyö keskenään. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan koulujen kollegiaalisissa tiimeissä 

havaittiin konkreettisia merkkejä siitä, että opettajat saivat tukea kollegoiltaan myös kogni-

tiivisella tasolla. Toisaalta tiimien henkilöstön kierrätys ja vastuiden vaihtuminen saavat 

aikaan myös eri tiimien välistä sekoittumista ja tätä kautta myös uuden oppimista. Kaik-

kein merkittävin osuus on yhteistoiminnallisuus tiimien sisällä.  

Palaamme vielä tutkimuksen johdannossa esittämääni Siljanderin kasvatuksen peruskysy-

mykseen: ”Miten pedagoginen interaktio on rakennettavissa siten, että kompetensseiltaan 

erilaiset osapuolet ottavat toisensa tasavertaisina ja täysivaltaisina interaktiopartnereina?  

Myös Tynjälä (2002, 153) tuo esille samansuuntaisia ajatuksia puhuessaan yhteistoimin-
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nallisen oppimisen keskeisistä tavoitteista. Yhteistoiminnallisesti toimivan ryhmän tavoit-

teena on luoda opiskeltavasta asiasta pitkälle samanlainen kuva sekä merkitys. Hän puhuu 

yhteisesti jaetusta todellisuudesta siis intersubjektiivisuudesta. Tämän tutkimuksen tulosten 

valossa voidaan todeta, että oululaisissa kouluissa yhteistoiminnallisen oppimisen mene-

telmien toteuttamisen kautta ainakin opettajat implisiittisesti yrittävät hakea ratkaisua Sil-

janderin kysymykseen. Subjektin tasolla (oppilas) kohdataan oppimisen konstruoinnin 

kohdalta ne kaksi perusongelmaa (autopoeettinen subjekti ja transsendentaalinen vapauden 

periaate), jotka Siljander (2000, 19–20) tuo esille konstruktivismin käytöstä pedagogisena 

menetelmänä subjektin oppimisessa. Epävarmaksi jää onko interaktiossa7  subjekteilla ky-

ky toteuttaa omaa oppimisprosessia ja toisaalta voidaanko interaktiossa olla riippumatto-

mia ulkoisesta pakosta. Nämä teoreettiset perusongelmat voidaan nostaa esille, mutta - 

mutatis mutandis – tämän tutkimuksen opettajien näkemyksien valossa yhteistoiminnallis-

ten oppimisen menetelmien käytöllä voidaan saada aikaan oppilailla parempia oppimisen 

edellytyksiä ja erityisesti luoda niitä tärkeitä perusteita transformatiiviselle oppimiselle tai 

intersubjektiivisuudelle, jossa myös kasvattaja so. opettaja on oppijana ja pyrkiä sitä kautta 

tukemaan koko oppivan organisaation ajatuksen muodostumista. 

Tiivistäen voidaan vastata tutkimukselle asetettuihin ongelmiin. Saatujen tulosten valossa 

voidaan todeta, että kouluissa käytössä olevat yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät 

luokkatyöskentelyssä ja kollegiaaliset ryhmät henkilökunnan kesken sekä rehtorien yhteis-

toiminnallisuuteen perustuva johtamistyyli tukevat oppivan organisaation mallin rakentu-

mista. 

 

                                                 
7 Suomalaisista tutkijoista Ari Kivelä käsittelee subjektin asemaa pedagogisessa toiminnan teoriassa ja kom-

munikatiivisen käänteen oppimisen intersubjektiviteetti-kysymystä. Intersubjektiviteetin laajempaa käsittelyä 

ei tässä tutkimuksessa tehdä. Aiheeseen voi perehtyä muun muassa teoksissa: Subjektifilosofiasta pedagogi-

sen toiminnan teoriaan, Väitöskirja (2004), Kasvatus ja sosialisaatio (Toim. Siljander, P.1997, 32–66). 
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9 POHDINTA 

9.1 Luotettavuustarkasteluja 

Tutkimuksen luotettavuutta on pyritty käsittelemään kahdella eri käsitteellä: reliabiliteetilla 

ja validiteetilla. Reliabiliteetilla pyritään siihen, että koe voitaisiin suorittaa toiseen kertaan 

samalla mittarilla ja tulokset olisivat yhtenevät. Pyrkimyksenä on siis toistettavuus. Tutki-

muksen validius taas viittaa siihen, että tutkimuksessa mitataan sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata (Metsämuuronen 2003, 42–43). Hirsijärvi (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2002, 

213) toteaa, että kaikissa tutkimuksissa tulisi käsitellä jollakin lailla tutkimuksen luotetta-

vuutta. Lisäksi pyrin tuomaan kriittiseen luotettavuusarviointiini myös lähdekritiikin. 

Kohti yhteisöllistä koulua-hankkeen päättymisen jälkeen aikaa on kulunut noin kolme 

vuotta. Hankkeen aikana monet opettajat ja rehtorit saivat ensi tutustumisen yhteistoimin-

nallisen oppimisen menetelmiin. Hankkeen opetus- ja harjoituspäivillä saadut ajatukset, 

mallit ja teoria yhteistoiminnallisesta oppimisesta eivät varmastikaan olleet monelle opetta-

jalle täysin uusia ja opettajien entistä ajattelumaailmaa järisyttäviä. Se antoi kuitenkin mo-

nelle opettajalle ajattelun aihetta siitä, kuinka erilailla voi omaa opetustyötään kehittää ja 

toteuttaa sekä erityisesti rikastuttaa. Mennyt kolme vuotta on ollut tämän tutkimuksen kan-

nalta hyvä väli, koska opettajat ja rehtorit ovat voineet toteuttaa yhteistoiminnallisen oppi-

misen menetelmien käyttöä rauhassa ja ovat pitemmällä aikavälillä voineet verrata tuloksia 

niin oppilaiden parissa kuin omassa toiminnassaan. He ovat voineet liittää kaikkein toimi-

vimmat menetelmät kukin omaan opetukseensa ja johtamistyyliinsä. Tutkijan näkökulmas-

ta katsottuna mennyt kolme vuotta on tuonut luotettavuutta tutkimuksen tuloksiin. Voidaan 

todeta, että asian transferin eli siirtovaikutuksen jälkeen opettajilla ja rehtoreilla on selke-

ämpi käsitys siitä, mitkä menetelmät toimivat ja mitkä eivät sekä edelleen tärkeimpänä se, 

että miten ne vaikutukset ovat nähtävissä esimerkiksi oppilaiden oppimisen kehittymisessä. 

Tutkimuksen tilastollisen osuuden mittaristoa luodessa, ja aivan erityisesti opettajille ja 

rehtoreille suunnatuissa survey-kysymyksissä, pyrittiin välttämään mahdollista tutkijan 

positiivista asennetta ja hypoteesia yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien hyvyydes-

tä asettelemalla kysymykset myös kielteisten sanamuotojen ja lauseiden kautta. Tällä pyrit-

tiin tasapuolisuuteen ja siihen, ettei kysymyksillä ohjattu vastaajia vain positiiviseen ku-

vaan asiassa. 
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Toisaalta voidaan todeta, että tutkijan käyttöön saama otoskoko olisi voinut olla laajempi 

voimakkaampien ja eteenpäin vievien johtopäätöksien saavuttamiseksi. Otoskoko riitti 

juuri tilastollisen analyysin tekemiseen suositellun määrän täyttymiseen. Esimerkiksi kor-

relaatiokertoimien selitysosuuksien merkityksien tarkasteluissa tulee huomioida otoskoon 

pienuus, sillä suurikaan korrelaatio ei ole välttämättä tilastollisesti merkittävä. Tutkija on 

pyrkinyt huomioimaan johtopäätöksissään edellä mainitut seikat. Otoskoon pienuuteen 

nojaten tämän tutkimuksen tuloksien ja johtopäätöksien osalta voidaan todeta, että tämä 

tutkimus vahvistaa sitä näkemystä, mikä vallitsee hyvin vahvasti erilaisissa aiemmissa tätä 

alaa käsittelevissä tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen osalta johtopäätöksiä ei voida kui-

tenkaan pitää täysin yleistettävinä esimerkiksi oululaisiin kouluihin. 

Tutkimuksen reliaabeliutta voidaan tarkastella tutkimuksessa esiintyvien muuttujien ja 

niiden kautta muodostettujen summamuuttujien Cronbachin α-kertoimen avulla. Tässä 

yhteydessä mittarin sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden mittauksessa, käytetään usein 

juuri Cronbachin alfaa.  Cronbachin alfan riittävä suuruus vaihtelee eri lähteiden mukaan: 

α > 0,6 (Metsämuuronen 2003, 443), α > 0,7 (Heikkilä 2007, 187; Alkula et al. 1999, 99; 

Polit & Hungler 1999, 417). Tässä tutkimuksessa esiintyneiden summamuuttujien 

Cronbachin alfat sijoittuvat välille 0,65–0,86. 

Alusta asti tutkija on halunnut yhdistää tutkimuksessaan kaksi metodia; kvantitatiivisen ja 

kvalitatiivisen. Tämä ei tarkoita sitä, että se olisi ollut itsetarkoitus. Syitä tällaiselle trian-

gulaatiolle oli kaksi. Ensinnäkin tämän työn tekijällä on ollut mahdollisuus käyttää aikaa 

erilailla kuin useimmilla kollegoillaan, sillä tutkija on ollut tutkimustyötä tehdessä työ-

eläkkeellä ja mitään valmistumisen kiirettä ei työpaikan saamisen suhteen ole ollut. Tutkija 

on halunnut toteuttaa tutkimuksensa aidossa oppimistarkoituksessa. Oman, survey-kyselyn 

jälkeisen, datan kanssa mietiskely oli hyvin erilaista ja erityisesti opettavaisempaa kuin 

syventävän kurssin tilastollisen analyysin tehtävien ratkominen. Toinen seikka on ollut se, 

että tutkija on pyrkinyt tilastollisen analyysin ja siitä saatujen tulosten jälkeen syventämään 

näkemystään tutkittavasta aiheesta laadullisella sisällönanalyysillä. Myös haastattelujen 

tekeminen jo sinänsä oli hyvin opettavaista.  

Haastatteluja suunnitellessaan tutkija päätyi teemahaastatteluissa yksilöhaastatteluihin. 

Haastattelutilanteeseen tullessa kuitenkin yhdessä tapauksessa sovittu opettaja toi kolle-

gansa mukaan haastattelutilanteeseen. Suostuin tähän ja haastattelu poikikin hyviä havain-

toja sekä tutkimuksen tulosten kannalta, mutta myös tutkijan oman oppimisen kannalta 
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erilaisista haastatteluista. Parihaastatteluissa haasteiksi saattaa tulla päälle puhuminen ja 

esimerkiksi toisen hallitseva tyyli. Tämän seikan suhteen kerroin heti, että haastateltavat 

pyrkisivät puhumaan oman puheenvuoronsa loppuun kunnes olisi toisen vuoro. Uskon, että 

suoritettu parihaastattelu onnistui hyvin ja palveli tätä tutkimusta. 

Metodisesta triangulaatiosta johtuen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin yhteismitalli-

suus on vaikeaa. Käsitevalidioinnin osalta teoreettisten kriteerien ja teoriaa koskevien kä-

sitteiden määritelmät ovat syntyneet aiheeseen liittyvistä erilaisista tieteellisistä tutkimuk-

sista. Myös tilastollisen tutkimuksen operationalisoinnin ja mittarin tekemisen osalta on 

pyritty saavuttamaan luotettava laajuus käsitteitä muodostettaessa niin, että käsitteet katta-

vat kyseessä olevat ilmiöt. Tutkija on pyrkinyt tiedostamaan tutkimuksensa yhden kriitti-

sen vaiheen eli operationalisoinnin kautta syntyneiden käsitteiden oikeellisuuden. Tämä on 

ollut tärkeä seikka mietittäessä sitä, että mittarilla mitataan juuri oikeita asioita tämän tut-

kimuksen kannalta. Syrjälän (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996, 48) mukaan luo-

tettavuuden arvioinnin tulisikin seurata koko tutkimuksen ajan tutkijan työskentelyssä 

olematta irrallinen lopputarkastelu. Sisällön validiteetin osalta jo aiemmin käsittelin 

otoskoon suppeutta, mutta toisaalta se kattoi hyvin Kohti yhteisöllistä koulua-hankkeessa 

olevat henkilöt. Ulkoisen validiteetin eli yleistettävyyden osalta on todettava, että tämä 

tutkimus on aiempia tästä tutkimusalueesta tehtyjä tutkimuksia ja niiden teoriaa tukevia. 

Tutkijan oma positio tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin kannalta nostaa esille muuta-

man seikan. Ensinnäkin tutkijalla oli mahdollisuus osallistua Kohti yhteisöllistä koulua-

hankkeen opetuspäiville. Toisaalta tutkijalla ei ole opettajataustaa omassa työhistoriassaan. 

Ensimmäisen seikan osalta luotettavuuden arvioinnissa on pyritty asian tiedostamiseen 

erityisesti johtopäätöksiä tehtäessä. 

Tulosten vaikuttavuuden arvioinnin osalta tutkimuksen alussa yhdeksi tavoitteeksi asetettu 

pyrkimys tuottaa uutta tietoa Oulun kaupungin opetustoimelle Kohti yhteisöllistä koulua-

hankkeen osalta toteutui. Tutkimuksen tuloksista voidaan vetää johtopäätökset siitä kuinka 

vaikuttava hanke oli oululaiseen koulumaailmaan niiden opettajien ja rehtoreiden osalta, 

jotka osallistuivat hankkeen opetustilaisuuksiin. Kuviossa 7 tarkasteltavan yhteistoiminnal-

listen menetelmien käyttöasteen osalta opettajista 1/3 (n=38) kertoivat käyttävänsä mene-

telmiä päivittäin. Toisaalta hankkeen yhtenä tavoitteena mainittu tiimiorganisaation vah-

vistaminen kouluissa sai tämän tutkimuksen tulosten perusteella vahvistuksen. Tiimien 

käytöstä on tullut arkipäivää, tiimien muodostaminen on sujunut yhteistoiminnallisten pe-

rusteiden mukaisesti ja erityisesti muodostamisen yhteydessä koulun perusarvojen ja tehtä-
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vien tarkastelu on luonut hyvän pohjan työlle. Hankkeen vaikuttavuuden ja tavoitteen saa-

vuttamisen osalta tarkempi harkinta ja johtopäätöksien teko jää Oulun kaupungin opetus-

toimelle.  

Tuloksien ja johtopäätöksien osalta on syytä huomioida yhden opettajan esille tuoma ajatus 

siitä, että on vaikeaa havaita sitä, kuinka merkittävää oppimisen valmiuksien kehittymistä 

tapahtuu käyttämällä yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä, koska oppimista tulisi 

tapahtumaan muutenkin. Saman vaikeuden tuovat esille Lähteenmäki, Toivonen ja Mattila 

(2001, 113) kriittisessä tutkimuksessaan oppivan organisaation osalta. Tässä yhteydessä on 

hyvä panna merkille erilaisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen kirjon opettajan 

työhön kohdistuvana mahdollisuutena tai haasteena riippuen siitä, kuinka opettajat sen 

pystyvät hahmottamaan omaan työhönsä. Vaarana on jonkinlainen naiivi konstruktivismi 

tai yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttö, jossa opettajat lyhytjänteisesti pyr-

kivät tuomaan erilaisia uusia menetelmiä rakentaakseen opetustaan. 

Lähteiden osalta tutkija on pyrkinyt tuomaan tutkimukseensa sekä ulkolaista että kotimais-

ta tutkimustietoa. Tietoisesti on myös haettu yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien 

käytöstä kriittistä tutkimusaineistoa ja siinä on myös onnistuttu. On kuitenkin todettava, 

että aiempien tutkimuksien tulosten valossa tarkasteltuna yhteistoiminnallisen oppimisen 

käytöstä on saatu varsin positiivisia kokemuksia erityisesti sen sosiaalisen vuorovaikutuk-

sen, positiivisen keskinäisen riippuvuuden ja tiimityövalmiuksien kehittymisen kannalta. 

Oppivan organisaation teema on ollut varsin suosittu viimeisen kahden kymmenen vuoden 

ajan tutkimuskirjallisuudessa. Se on tuonut tämän tutkimuksen käyttöön paljon väitöskirja-

tasoisen tutkimuksen aineistoa. Tukijalle on ollut enemmänkin haasteena keskittyä lähtei-

den runsauden osalta olennaiseen tämän tutkimuksen ongelmaratkaisun osalta. 

9.2 Jatkotutkimuksia 

Tämä tutkimus rajoittui käsittämään oululaisia kouluja, joissa opettajat ja rehtorit toteutti-

vat työssään yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä. Tutkimuksessa tulokset perustui-

vat opettajien ja rehtoreiden näkemyksiin.  

Tutkijalle nousi moneen kertaan tutkimuksen tekemisen aikana esille alussa mainittu pro-

fessori Pauli Siljanderin esittämä kasvatuksen peruskysymys ”Miten pedagoginen interak-

tio on rakennettavissa siten, että kompetensseiltaan erilaiset osapuolet ottavat toisensa ta-
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savertaisina ja täysivaltaisina interaktiopartnereina?  Pedagogisen interaktion rakentamisen 

haaste näillä mainituilla reunaehdoilla on mielenkiintoinen. Tässä tutkimuksessakin tuota 

asetelmaa toki sivuttiin yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytön yhteydessä, 

mutta asian kokonaisvaltaisempi käsittely ja sen teoreettinen tarkastelu voisivat olla jatko-

tutkimuksen aiheena. Esiin nousevat ajatukset yhteistoiminnallisuuden lisäksi kommunika-

tiivisen teorian ja intersubjektiivisuuden problematiikan osalta. Toisaalta aihetta voisi käsi-

tellä sekä opettaja-oppilas että oppilas-oppilas suhteiden kautta. Miten kasvatus saisi mo-

raalisesti oikeutetun aseman? Se synnyttäisi keskustelua vastavuoroisen tunnustamisen 

osalta. Tutkijan itsensä toteuttamana tämä aihe tulisi olla sidoskissa koulukontekstiin em-

piirisenä tutkimuksena. 

Toisena jatkotutkimuksen kiinnostuksen aiheena voisi olla koulun johtamiseen sijoittuva 

tutkimus. Tutkimus tarkastelisi rehtorin toimintaa koulunsa henkilöstön osaamisen ja op-

pimisen kehittäjänä. Toisaalta tutkimuksessa tulisi tarkastelun alle myös rehtorin oma op-

pimisprosessi ja erityisesti tutkijaa kiinnostaisi selvittää transformatiivisen johtamisen nä-

kökulmasta rehtorin oman osaamisen ja oppimisen hallintaa ja kehittämistä. Molempien 

tutkimuksien toteuttamisen osalta tutkijalla on selkeä näkemys siitä sekä kvantitatiivisen 

että kvalitatiivisen metodien hyödyntämisen vahvuudesta – ja haasteellisuudesta. 
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LIITTEET       

LIITE 1  

Saate opettajille ja rehtoreille suunnatun survey-kyselyn yhteyteen 

 

OULUN YLIOPISTO   SAATE 

Kasvatustieteiden laitos 

Kari Broström 

Oulu    6.5.2012 

 

 

Arvoisat rehtorit ja opettajat!  

Olitte mukana noin vuoden mittaisessa ”Yhteisöllinen koulu”-hankkeessa. Hankkeen päät-

tymisestä on kulunut nyt noin puolitoista vuotta. Tänä aikana Teille on muotoutunut käsi-

tys yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytettävyydestä oppilaiden oppimisen ja 

koulutyön tukena. 

Teen Oulun yliopiston kasvatustieteiden laitokselle opinnäytetyötäni (pro gradu). Olin 

myös Teidän mukana tässä ”Yhteisöllinen koulu”-hankkeessa. Tutkimukseni aihe on: Yh-

teistoiminnallinen oppiminen oppivan organisaation tukena.  

Tutkimuksen ongelma ja alaongelmat ovat:  

”Kuinka yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käytöllä kouluissa voidaan tukea 

oppivan organisaation muodostumista?” 

– Missä määrin yhteistoiminnallisessa oppimisessa on yhtäläisyyttä oppivan 

organisaation kanssa? 

– Kuinka yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmien käyttö tukee yksilön ja 

organisaation oppimista?  

 



 

 

 

Tutkimukseni tulee olemaan sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdis-

telmää siis menetelmätriangulaatio.  

Liitteenä olevien kysymyksien vastaamiseen menee noin 5-10 minuuttia, joten sen vastaa-

minen onnistuu esimerkiksi välitunnilla. Minulle Sinun vastaukset ovat tuiki tärkeitä. Tut-

kimuksen tulosten toivon tuovan apua myös Oulun Kaupungin opetustoimelle. Vastauk-

senne käsitellään luottamuksellisesti eikä kenenkään henkilöllisyys tai edes koulu tule tut-

kimuksessa esille. Pyytäisin vastauksiasi ennen 31.5.2012. 

 

Parhaimmat kiitokseni vastauksistanne, yhteistoiminnallisin terveisin 

 

Kari Broström  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     LIITE 2 SIVU 1 

Pro gradun survey-kysely opettajille 

     

          

          TAUSTATIEDOT 

        * = Pakollinen 

        

          1. Vastaajan nimi 

          

         2. Vastaajan sukupuoli * 

       mies        O 

        nainen    O 

        

          3. Ikäsi * 

         

 

a. 20-29 

        

 

b. 30-39 

        

 

c. 40-49 

        

 

d. yli 50 

        

          4. Oletko:   * 

        rehtori     O 

        opettaja   O 

        

          5. Kuinka usein käytät opetustyössäsi yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmiä * 

 

 

a. päivittäin 

       

 

b. muutaman kerran viikos-

sa 

      

 

c. viikoittain 

       

 

d. muutaman kerran kuukaudessa 

     

 

e. en käytä 

        

 

 

 



 

 

 

LIITE 2 SIVU 2 

OPETTAJAT: 

            Arvioi asteikolla 1-5 seuraavia väittämiä kuluneen vuoden ajalta käyttäessäsi opetuksessa 

 yhteistoiminnalisen oppimisen menetelmiä. 

 1=täysin samaa mieltä, 2=jonkin verran samaa mieltä, 3=En osaa sanoa, 

 4=jonkin verran eri mieltä, 5=täysin eri mieltä 

   

              

              1. Oppilaiden valmiudet tiimityöskentelyssä ovat parantuneet 

  
 

 3 4 5 

2. Oppilaat ottavat paremmin toisensa huomioon 

    
 

 

3 4 5 

3. Oppilaiden valmiudet argumentaatiossa ovat kehittyneet 

   
 

 3 4 5 

4. Oppilaiden kyky uuden tiedon hankinnassa ei ole kehittynyt 

  
 

 3 4 5 

5.  Konflikteja esiintyy enemmän 

     
 

 

3 4 5 

6. Oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi tiimityöskentelyssä 

  
 

 

3 4 5 

7. Oppilaiden kyky ottaa erilaisuudet huomioon on parantunut 

  
 

 

3 4 5 

8. Oppilaiden taito konsensuksen löytämisessä on parantunut 

  
 

 

3 4 5 

9. Menetelmien käyttö ei paranna valmiuksia yksilölliseen työskentelyyn 

 
 

 

3 4 5 

10. Luokan hallitseminen on vaikeampaa 

     
 

 

3 4 5 

11. Kaikkien oppilaiden panos tiimityön lopputulokseen on ollut tärkeä 

  
 

 

3 4 5 

12. Oppilaat ohjaavat mielellään toinen toisiaan 

    
 

 

3 4 5 

13. Oppilaiden valmiudet käsitellä ristiriitatilanteita ovat huonontuneet 

  
 

 

3 4 5 

14. Oppilaat hakevat itsenäisesti tietoa 

     
 

 

3 4 5 

15. Yhteisiä pelisääntöjä on vaikeampi noudattaa 

    
 

 

3 4 5 

16. Oppilaat ovat kokeneet oman työnsä tärkeäksi tiimityöskentelyssä 

  
 

 

3 4 5 

17. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulun päätöksentekoon 

   
 

 

3 4 5 

18. Lahjakkaat oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi tiimityöskentelyssä 

  
 

 

3 4 5 

19. Oppilaiden välistä kilpailua esiintyy vähemmän 

    
 

 

3 4 5 

20. Matalan statuksen oppilaat  kokevat itsensä tärkeäksi tiimityöskentelyssä 

 
 

 

3 4 5 

21. Luokkahenki on parantunut 

     
 

 

3 4 5 

              

         
 

    

         
 

     

 

 



 

 

 

 

LIITE 2 SIVU 3 

REHTORIT JA 

OPETTJAT: 

      

 

    Miten koet kollegiaalisten tiimien vaikuttaneen toimintaan koulullasi? 

  
 

    

              1=täysin samaa mieltä, 2=jonkin verran samaa mieltä, 3=En osaa sanoa,  

4=jonkin verran eri mieltä, 5=täysin eri mieltä 

   

              

              1. Opettajien valmiudet tiimityöskentelyssä ovat parantuneet 

   

2 3 4 5 

2. Opettajat ottavat paremmin kollegat huomioon 

     

2 3 4 5 

3. Hiljainen tieto tulee paremmin näkyväksi 

     

2 3 4 5 

4. Koet itsesi yksilönä tärkeämmäksi koulussasi 

    

 2 3 4 5 

5. Tiimeissä asioita ei tehdä aidosti yhdessä 

     

2 3 4 5 

6. Opettajien kyky ottaa erilaisuudet huomioon ei ole parantunut 

   

2 3 4 5 

7. Tieto ei saavuta Sinua aiempaa paremmin 

     

2 3 4 5 

8. Opettajat voivat vaikuttaa paremmin yhteisiin asioihin 

    

2 3 4 5 

9. Koet oppivasi kollegoilta 

       

2 3 4 5 

10. Opettajien argumentaatiotaidot ovat kehittyneet 

    

2 3 4 5 

11. Huhupuheet koulussasi ovat vähentyneet 

     

2 3 4 5 

12. Opettajat ovat olleet aloitteellisempia 

     

2 3 4 5 

13. Opettajien kesken ristiriitojen käsittely on kehittynyt 

    

2 3 4 5 

               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 3 

 

Oppilaiden oppimisen valmiuksien kehittyminen opettajien näkemyksen mukaan( keskiar-

vot: 1 = päivittäin menetelmiä käyttävät, 2. Harvemmin käyttävät ja 3. Kaikki yhteensä), 

*Transform – recode into different variables (y=6-x) 

 KESKIARVOT 

KYSYMYKSET 1. 2. 3. 

1. Oppilaiden valmiudet tiimityöskentelyssä ovat parantuneet 1,5 1,9 1,7 

2. Oppilaat ottavat paremmin toisensa huomioon     
1,7 2,1 2,0 

3. Oppilaiden valmiudet argumentaatiossa ovat kehittyneet     
2,0 2,8 2,5 

4. Oppilaiden kyky uuden tiedon hankinnassa ei ole kehittynyt * 
1,6 2,5 2,1 

5.  Konflikteja esiintyy enemmän *      
1,6 2,4 2,0 

6. Oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi osaksi tiimityöskentelyssä     
2,0 2,3 2,2 

7. Oppilaiden kyky ottaa erilaisuudet huomioon on parantunut    
2,2 2,5 2,4 

8. Oppilaiden taito konsensuksen löytämisessä on parantunut       
1,8 2,6 2,2 

9. Menetelmien käyttö ei paranna valmiuksia yksilölliseen työskentelyyn * 
2,1 2,1 2,1 

10. Luokan hallitseminen on vaikeampaa * 
2,0 2,3 2,2 

11. Kaikkien oppilaiden panos tiimityön lopputulokseen on ollut tärkeä     
1,8 2,0 1,9 

12. Oppilaat ohjaavat mielellään toinen toisiaan 
1,6 2,4 2,0 

13. Oppilaiden valmiudet käsitellä ristiriitatilanteita ovat huonontuneet * 
1,4 2,0 1,7 

14. Oppilaat hakevat itsenäisesti tietoa 
1,6 2,2 1,9 

15. Yhteisiä pelisääntöjä on vaikeampi noudattaa * 
1,6 2,3 2,0 

16. Oppilaat ovat kokeneet oman työnsä tärkeäksi tiimityöskentelyssä 
1,8 2,5 2,2 

17. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti koulun päätöksentekoon 
2,0 2,7 2,4 

18. Lahjakkaat oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi tiimityöskentelyssä 
1,8 2,1 2,0 

19. Oppilaiden välistä kilpailua esiintyy vähemmän 
2,5 2,9 2,7 

20. Matalan statuksen oppilaat kokevat itsensä tärkeäksi tiimityöskentelyssä 
2,3 2,9 2,6 



 

 

 

21. Luokkahenki on parantunut 
1,8 2,1 2,0 

*Transform – recode into different variables (y=6-x)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 4 

Organisaation oppimisen valmiuksien kehittyminen opettajien ja rehtoreiden näkemyksien 

mukaan( keskiarvot: 1 = Rehtorit, 2. Opettajat ja 3. Kaikki yhteensä), 

 

 KESKIARVOT 

KESKIHAJONTA 

N 

KYSYMYKSET 1. 2. 3. 

1. Opettajien valmiudet tiimityöskentelyssä ovat parantuneet 

 

1,75 

,452 

12 

2,24 

1,012 

25 

2,08 

,894 

  37 

2. Opettajat ottavat paremmin kollegat huomioon     2,00 

,739 

12 

2,44 

,961 

25 

2,30 

,909 

37 

3. Hiljainen tieto tulee paremmin näkyväksi     1,92 

,669 

12 

2,16 

,987 

25 

2,08 

,894 

37 

4. Koet itsesi yksilönä tärkeämmäksi koulussasi 2,91 

,701 

11 

2,64 

1,036 

25 

2,72 

,944 

36 

5.  Tiimeissä asioita ei tehdä aidosti yhdessä*      1,92 

1,084 

12 

2,40 

1,190 

25 

2,24 

1,164 

37 

6. Opettajien kyky ottaa erilaisuudet huomioon ei ole parantunut*     2,17 

,718 

12 

2,60 

,866 

25 

2,46 

,836 

37 

7. Tieto ei saavuta sinua aiempaa paremmin*    2,50 

1,000 

12 

2,76 

1,090 

25 

2,68 

1,055 

37 

8. Opettajat voivat vaikuttaa paremmin yhteisiin asioihin       1,83 

,577 

12 

2,56 

1,121 

25 

2,32 

1,029 

37 

 

9. Koet oppivasi kollegoilta 1,55 

,522 

11 

1,64 

,638 

25 

1,61 

,599 

36 

10. Opettajien argumentaatiotaidot ovat kehittyneet 2,92 

,515 

12 

2,68 

,690 

25 

2,76 

,641 

37 

11. Huhupuheet koulussasi ovat vähentyneet     2,67 3,00 2,89 



 

 

 

,778 

12 

1,000 

25 

,936 

37 

12. Opettajat ovat olleet aloitteellisempia 2,00 

,853 

12 

2,72 

,891 

25 

2,49 

,932 

37 

13. Opettajien kesken ristiriitojen käsittely on kehittynyt 2,33 

,778 

12 

2,83 

,868 

24 

2,67 

,862 

36 

14. Et ole kokenut tiimien kautta voivasi vaikuttaa koulusi yhteisiin asioihin* 1,75 

,621 

12 

2,36 

1,114 

25 

2,16 

1,014 

37 

*Transform – recode into different variables (y=6-x)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 5 

Taulukko: Summamuuttujien korrelaatiot opettajien näkemyksistä oppilaiden oppimisen 

valmiuksien kehittymisessä (n = 21–24) 

SUMMAMUUTTUJAT Positiivinen 

keskinäinen 

riippuvuus 

Sosiaalinen 

vuorovaikutus 

Oppimaan 

oppiminen 

Osallistumis- 

valmius 

Tiimityöskentely 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

 

,829**  

,000 

 

,865** 

,000 

 

,522* 

,013 

 

,772** 

,000 

Positiivinen keskinäinen riip-

puvuus 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

 

 

 

 

 

                         

,802** 

,000 

 

                   

,467** 

,025 

 

                  

,658** 

,001 

Sosiaalinen vuorovaikutus 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

 

 

 

  

,590** 

,004 

 

,722** 

,000 

Oppimaan oppiminen 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

 

 

   

,412 

,064 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 6 

Taulukko: Summamuuttujien korrelaatiot opettajien ja rehtoreiden näkemyksistä heidän 

yhteistoiminnallisuudestaan (n = 35–36) 

SUMMAMUUTTUJAT Sosiaalinen vuorovai-

kutus 

Tiedon kulku Yksilön merkitys 

organisaatiossa 

Kollegiaaliset tiimit 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

 

,710** 

,000 

 

,606** 

,000 

 

,531** 

,001 

Sosiaalinen vuorovai-

kutus 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

  

                          

,889** 

,000 

 

                          

,828** 

,000 

Tiedonkulku 

Korrelaatiokerroin 

Sig. (2-tailed) 

   

,908** 

,000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIITE 7 

Taulukko: Faktorianalyysin lataukset rotaation jälkeen summamuuttujan, osallistumisval-

mius, osalta. 

 


