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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työssäni tarkastelen uutta, vasta toimintansa aloittanutta työyhteisöä. Tarkoituksena on selvittää, miten uuden koulun opettajakunnasta
muotoutuu oman työpaikkakulttuurinsa omaava työyhteisö. Kyseessä on siis tapaustutkimus siitä, miten tietty työyhteisö organisoituu ja miten
sen kulttuuri sekä yhteisön jäsenten roolit muotoutuvat ensimmäisen toimintavuoden (tai lähinnä ensimmäisen lukukauden) aikana.
Työni on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa aineistona on koulun opettajakunnalle tekemäni puolistrukturoidut teemahaastattelut. Opettajien
odotuksia ja kertyneitä kokemuksia haastatteluiden avulla kartoittamalla pyritin löytämään keskeiset työyhteisön organisoitumiseen ja
työpaikkakulttuurin muotoutumiseen vaikuttaneet tekijät. Haastattelut on tehty ensimmäisen syyslukukauden jälkeen tammi–helmikuussa.
Tärkeimpinä lähdeteoksinani toimivat Edgar H. Scheinin (1991) teos Organisaatiokulttuuri ja johtaminen, Pauli Juutin (1992) teos
Organisaatiokäyttäytyminen ja Lea Himbergin (2001) teos Opettaja ja työyhteisö.
Työyhteisön kehitystä hidastaa opettajakunnan kahtiajakautuminen ryhmiin, jotka perustuvat paljolti siihen, toimiiko opettaja vakinaisessa
virassa vai ei. Tämä ryhmäjako vaikuttaa yksittäisten opettajien rooliin työyhteisössä ja sitä kautta heidän mahdollisuuksiin vaikuttaa
muotoutuvaan työpaikkakulttuuriin. Kommunikaatiokanavien- ja tapojen kehittymättömyys vahvistavat kahtiajakautumisen eriarvoistavaa
vaikutusta, kun rooliodotukset ja yhteiset päämäärät pysyvät epäselvinä. Tällaisessa tilanteessa kollektiivinen identiteetti syntyy hitaasti ja monet
yksilöt helposti keskittyvät lopulta enemmän oman asemansa turvaamiseen tai vahvistamiseen kuin yhteisön toiminnan ja kulttuurin
kehittämiseen.
Puhtaalta pöydältä lähtemisen ajatus oli keskeinen positiivinen odotus monien opettajien kohdalla. Käytännössä pöytä oli jo kuitenkin osittain
katettu. Joitakin tehtävä- tai vastuualueita oli jo jaettu ennen koko opettajakunnan ensimmäisiä kokoontumisia. Lisäksi erityisesti aiempi
kulttuurinen oppiminen muun muassa edellisissä työpaikoissa periytyy uuteen kouluun. Varsinkin jos samasta koulusta on tullut useampia
opettajia, vanhoja toimintakäytäntöjä ja -kulttuurin muotoja siirtyy uuteen kouluun helposti.
Jotkut yksilöt nousevat opettajakunnasta esiin toisia vaikutusvaltaisempina, voimakkaampina tai jollakin tavalla keskeisemmän roolin omaavina.
Jotkut opettajat vaikuttavat asioihin toisia enemmän. Yksilön vaikutusmahdollisuudet kehittyvään työpaikkakulttuuriin ja työyhteisön
organisoitumisen tapaan ovat riippuvaisia hyvin paljon siitä, millaiseen yhteistoimintaan hän on kytkeytynyt, miten yksilö käyttää yhteisön
puhetilaa, millainen asema ja rooli hänellä on työyhteisössä ja miten rehtori on hänen asemaansa ja olosuhteisiinsa myötävaikuttanut. Erityisesti
koulun suunnitteluryhmäläiset ovat keskeisessä roolissa.
Rehtorilla työyhteisön johtajana on keskeisin rooli työyhteisön ryhmäytymisprosessin ohjaajana ja uuden työpaikkakulttuurin muovaajana.
Kontrolloijana, auktoriteettina ja rekrytointeihin vaikuttavana johtajana rehtorin suuntaa koulun kehitystä hyvin merkittävästi. Hänen valintansa
ja päätöksensä vaikuttavat keskeisesti siihen, miten nopeasti tai hitaasti ja mihin suuntaan työyhteisö ja sen kulttuuri kehittyvät.
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