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1 Johdanto 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan koulun toimintakulttuuria ja opettajien ammatillista 

osaamista ja asiantuntijuutta opettajien omakohtaisten kokemusten kautta. Tutkimuk-

sessa mukana olevassa koulussa opetusta uudistetaan ennakkoluulottomasti ja koulu 

on mukana monessa kehittämishankkeessa. Tutkimus on osa Kasvava mieli-hanketta, 

jonka tavoitteena on koulun kehittäminen. Hankkeeseen valituissa tutkimuskouluissa 

pyritään koulujen digitaalis-pedagogisen ja systeemisen muutoksen tukemiseen koulu-

jen ja tutkijoiden yhteistyössä. Koulun toimintakulttuurin ja opettajien asiantuntijuuden 

lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan millaisia kehitystarpeita opettajat kokevat koululla 

olevan.  

Perinteisen individualistisen opetuskulttuurin on kritisoitu jättävän liian vähän tilaa yksi-

löllisille ja joustaville oppimiskäytännöille. Kouluissa aikaisemmin vallinnut oppimisen 

malli erottaa eri oppiaineet omikseen jakaen koulupäivän kellon mukaan jaksoihin mi-

nimoiden yksilölliset oppimisen tarpeet ja oppilaan pitkän aikavälin kehityksen (Kumpu-

lainen ja Sefton-Green, 2014, 9). Nykyään oppiminen, tieto ja kognitio nähdään yhä 

enemmän kontekstuaalisena ja tilannesidonnaisena ilmiönä (Eteläpelto ja Tynjälä, 

1999, 9). Sosiokulttuurisen näkökulman mukaan oppiminen on osallistumista kulttuuri-

siin käytäntöihin. Yksittäisen oppijan sijasta huomio kohdistuu yhteisöön, ryhmään ja 

verkostoon ja näissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen (Eteläpelto ja Tynjälä, 1999, 9). 

Oppimista tarkastellaan tilannesidonnaisena sosiaalisena toimintana, jossa painottuvat 

vuorovaikutus, yhteisöllinen oppiminen sekä merkityksistä neuvottelu (Juuti, 2006, 87).  

Myös digitalisoituva ja globaali yhteiskunta laittavat omat haasteensa oppimiselle. Elä-

minen ja oppiminen vaativat sellaisia taitoja ja kompetensseja, kuten kriittinen ajattelu, 

ongelmanratkaisukyky, yhteistyö ja luovuus, joita pelkästään opettajajohtoinen tiettyyn 

aikaan ja paikkaan sidottu opetus ei voi tarjota (Kumpulainen ja Sefton-Green, 2014, 

9). Vuonna 2016 voimaan tulleet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hake-

vat osaltaan ratkaisuja näihin oppimisen ja opetuksen haasteisiin. Oppija nähdään ak-

tiivisena toimijana, ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kans-

sa; se on sekä yksin että yhdessä tekemistä. Oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä 

pidetään perustana elinikäiselle oppimiselle ja oppilaan kiinnostuksen kohteet ja koke-

mukset sekä käsitys itsestä oppijana ohjaa oppimisprosessia ja motivaatiota.  
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Koulun toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys opetuksen yhteisöllisyyden toteutumi-

sessa. Toimintakulttuurin katsotaan olevan työyhteisön historiallisesti ja kulttuurisesti 

muovautuva tapa toimia, joka ilmenee yhteisön henkisinä, aineellisina ja sosiaalisina 

käytäntöinä (Hargreaves, 1994, 165). Toimintakulttuuri ohjaa tiedostetusti ja tiedosta-

matta kasvatustoimintaa, oppilaita ja opettajia koulukontekstissa (Ojala, 2000). Näiden 

käytäntöjen, kuten vuorovaikutuksen ja asenteiden tunnistaminen ja pohdinta on tärkeä 

osa toimintakulttuurin kehittämistä. Koulun toimintakulttuurin tavoitteena on toimia op-

pivana yhteisönä (Opetushallitus, 2016), joka on avoin, reflektoiva ja oppimishaluinen, 

sekä hyödyntää henkilöstönsä tietoa ja kokemusta koko organisaation hyväksi (Senge, 

2006).   

Oppimisen tapojen ja koulun toimintakulttuurin kehittyessä myös opettajien ammatilli-

nen osaaminen ja asiantuntijuus joutuvat tarkastelun kohteeksi. Työelämän asiantunti-

juus edellyttää monenlaisia ominaisuuksia, kykyjä ja valmiuksia, mukaan lukien valmius 

kehittää ja muuttua yhteiskunnan muutoksen myötä (Vilkka, 2015, 17). Opettajan työn 

sisältö on monimuotoistunut ja pedagogisesti opettajan rooli on muuttunut (Taajamo ja 

Puhakka, 2019, 88). Perinteisen opettajajohtoisen opetustyylin rinnalle ovat tulleet 

muun muassa yhteisopettajuus, laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet ja ilmiöoppiminen, 

jotka vaativat opettajilta yhteistyötä, tiimityöskentelyä ja verkostoitumista. Digitaalisuus 

tuo uusia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen, mutta vaatii myös oman osaami-

sen jatkuvaa kehittämistä.  

Tässä tutkimuksessa perehdytään ensin organisaation ja koulun toimintakulttuurin kä-

sitteisiin ja niiden kehitykseen liittyviin tekijöihin. Sen jälkeen tarkastellaan koulun toi-

mintakulttuuriin liittyviä ilmiöitä, jotka vaikuttavat perinteisen opettajajohtoisen opetus-

tyylin kehittymiseen kohti yhteisöllisempää suuntaa. Kolmannessa kappaleessa ava-

taan opettajan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen osaamiseen liittyviä näkökulmia.  

Tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten asettelun jälkeen kuvataan tutkimuksen me-

netelmän ja analyysiprosessin kulun. Tutkimusmenetelmäksi on valittu laadullinen ai-

neistolähtöinen sisällönanalyysi. Kappaleessa kuusi kuvataan ja analysoidaan tutki-

muksen tuloksia. Viimeisessä tarkasteluosiossa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta, 

merkitystä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia.  
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2 Koulun toimintakulttuuri  

Tässä kappaleessa tarkastellaan koulun toimintakulttuuria, sillä toimintakulttuuri on 

keskeisessä roolissa opetuksen yhtenäisyyden toteutumisessa. Tarkastelussa luodaan 

lyhyt katsaus organisaatiotutkimuksen historiaan ja siihen mistä toimintakulttuurin tut-

kimus on saanut alkunsa ja mistä koulun toimintakulttuuri koostuu. Koulun toimintakult-

tuurin tavoitteena on edistää oppimista ja osallisuutta ja tässä kappaleessa tarkastel-

laan myös yhteisöllistä toimintakulttuuria edistäviä toimintamalleja.  

2.1 Organisaatiokulttuurin teoreettiset lähtökohdat 

Organisaatiota voidaan määritellä monella eri tavalla ja eri lähtökohdista. Yksinkertai-

simmillaan organisaatio voidaan määritellä ryhmäksi ihmisiä, joilla on yhteiset päämää-

rät ja toimintatavat näiden päämäärien saavuttamiseksi (Kyllönen, 2011, 53). Koulu on 

organisaatio, mutta eroaa perinteisestä yritysorganisaatiosta julkisen, institutionaalisen 

luonteensa vuoksi, ja siksi yritysmaailman organisaatioteoriat eivät aina sellaisenaan 

sovellu kouluille, vaikka pääosin koulua voidaan tarkastella yleisestä organisaation toi-

minnan viitekehyksestä (Kyllönen, 2011, 56).  

Organisaatiotutkimuksen voidaan ajatella syntyneen 1900-luvun alkupuolella, kun tutki-

jat alkoivat pohtia, kuinka saavutetaan mahdollisimman suuri organisaation tehokkuus 

(Juuti, 2006, 213). Tieteellisen liikkeenjohdon teoriaa pidetään ensimmäisenä johdon-

mukaisena teoriana yrittää ymmärtää organisaatioita. Tunnettu organisaatiotutkija Fre-

derik Taylor korosti työntekijöiden fyysisten kykyjen ja työolosuhteiden merkitystä te-

hokkuuden edistämisessä, sekä painotti palkkioita motivoinnin vahvistamiseksi (Lämsä 

ja Päivike, 2013, 23). Tieteellistä liikkeenjohtoa on Harisalon (2010, 61) mukaan kriti-

soitu muun muassa sen yksipuolisesta ihmiskuvasta, korostaen työntekijöitä taloudelli-

sina toimijoina unohtaen sosiaalisen ja psykologisen vaikutuksen. Tieteellisen liikkeen-

johdon teoreettiset näkökulmat, kuten tavoitteet, tehokkuus, mittaaminen, ovat kuiten-

kin kulkeutuneet myös myöhempiin organisaatioteorioihin. 

Teoreettisen ajattelun painopisteen siirtyminen organisaation muodollisista tekijöistä 

ihmisiin sai alkunsa 1920–30 –luvuilla, kun Elton Mayo tutkimusryhmineen halusi selvit-

tää fyysisten työskentelyolosuhteiden vaikutusta työsuoritukseen (Lämsä ja Päivike, 

2013, 27). Tutkijat havaitsivat, ettei pelkkien rakenteiden avulla voida aktivoida inhimil-

lisiä voimavaroja organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaatio on toimivien 

ihmisten yhteistyön, keskinäisen riippuvuuden ja kanssakäymisen järjestelmä, jossa 

johtajien toimintatavat ja ihmisten käsittelyn taidot vaikuttivat organisaation saavutuk-
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siin (Harisalo, 2010, 93–96). Näistä tutkimuksista sai alkunsa ihmissuhteiden koulukun-

ta.  

Ihmissuhteiden koulukunnan tutkimusten perusteella organisaatiotutkimuksessa alettiin 

tutkia organisaation ryhmiä ja niiden toimintaa (Lämsä ja Päivike, 2013, 28). Viralliset 

ryhmät on perustettu organisaation yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi ja sen jäsenille 

on määrätty tehtäviä, joista he ovat virallisesti vastuussa (Lämsä ja Päivike, 2013, 

108). Organisaatiotutkimuksen kannalta mielenkiintoisia ovat kuitenkin epäviralliset 

ryhmät, joissa toiminta ei noudata organisaation virallisia käytäntöjä, vaan joissa eri 

tehtävissä toimivat ihmiset kohtaavat ja tekevät tarvittaessa yhteistyötä. Epäviralliset 

ryhmät muodostuvat henkilökohtaisten suhdeverkostojen avulla ja saattavat tarjota 

merkittäviä voimavaroja organisaatiolle, mutta niillä ei välttämättä ole tekemistä organi-

saation virallisen päämäärän kanssa ja ne voivat myös vaikuttaa organisaatiossa ei-

toivotusti (Lämsä ja Päivike, 2013, 109). Epävirallisen organisaation tunnistaminen tuo 

esiin virallisen organisaation rajalliset mahdollisuudet motivoida ja johtaa ihmisiä (Hari-

salo, 2010, 119).  Harisalon (2010, 117) mukaan keskustelu epävirallisesta todellisuu-

desta on muuttunut laadulliseksi ja termi epävirallinen organisaatio on muuttunut yhtei-

söllisyydeksi ja yhteisöllisyyden tavoitteluksi.  

Ihmissuhteiden koulukunnan tutkimuksia voidaan pitää perustana myös organisaa-

tiokulttuurin tutkimukselle, koska siinä tunnistettiin työyhteisöjen sisäisten suhteiden 

merkitys koko organisaation toiminnalle (Harisalo, 2010, 265). Yrityskulttuurin ilmiötä 

on tutkittu jo 1950-luvulta lähtien, mutta Juutin (2006, 241) mukaan 1980-luku oli varsi-

nainen yrityskulttuurin vuosikymmen. Silloin havahduttiin uusiin ongelmiin, ilmiöihin, 

joille ei löytynyt selitystä vallitsevista organisaatioteorioista (Harisalo, 2010, 264). 

Organisaatiokulttuurin tutkimus syntyi, kun huomattiin, että organisaatioilla on oma si-

säinen todellisuutensa, joka ohjaa ihmisten ajattelua, valintoja ja käyttäytymistä, ja on 

ainakin jossain määrin riippumaton organisaation muodollisista tekijöistä (Harisalo, 

2010, 264). Organisaation kulttuurissa on kysymys hallitsevista ajattelu- ja toimintata-

voista, jotka ovat muotoutuneet ja vahvistuneet yhteisten kokemusten myötä (Lämsä ja 

Päivike, 2013, 177). Yrityksen kulttuurin määrityksellä on myös merkitystä, koska se 

määrittelee jäsentensä yksilö- ja ryhmäkäyttäytymistä, käsitystapoja, ajatusmalleja ja 

arvoja (Schein, 2009, 29).  

Organisaatiokulttuurin tutkijan Edgar Scheinin (2009, 30–34) mukaan organisaatiokult-

tuuri koostu kolmesta tasosta. Näkyvin taso koostuu organisaation rakenteista ja pro-

sesseista eli artefakteista, jotka on helppo havaita kulkemalla organisaatiossa. Toinen 
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kulttuurin taso muodostuu yrityksen ilmaistuista arvoista eli strategisista päämääristä ja 

filosofioista, jotka ovat perusteena yrityksen toiminnalle. Syvimmällä tasolla on kyse 

pohjimmaisista perusolettamuksista, jotka ovat tiedostamattomia, itsestään selviä us-

komuksia, käsityksiä ja ajatuksia, ja jotka ovat arvojen ja toiminnan perimmäinen lähde. 

Kuviossa 1 on havainnollistettu näitä kulttuurin tasoja.   

 

Kuvio 1. Organisaation kulttuurin tasot Scheinin (2009, 30) mukaan 

Organisaatiokulttuuri on monimutkainen ilmiö, jonka ymmärtäminen ja analysoiminen 

sen kaikilla tasoilla on tärkeää, jottei sitä yksinkertaista liikaa. Kulttuurin muutoksessa 

kehitetään uskomuksia ja oletuksia, jotka ajan myötä muuttuvat piileviksi säännöiksi sii-

tä, miten asioita tehdään ja miten niistä ajatellaan (Schein, 2009, 41).  

Toimintakulttuurilla tarkoitetaan toimintamalleja ja toimintatapoja, joiden pohjana on or-

ganisaatiokulttuuri. Juutin (2006, 244–245) mukaan toimintakulttuurille on tyypillistä, et-

tä ongelmanratkaisuprosessien kautta syntynyt tieto siirtyy kulttuurin syvärakenteisiin 

symbolisessa muodossa esimerkiksi kielenä, tapahtumina, sääntöinä ja ihanteina. On-

gelmanratkaisun kautta yhteisölle kertyy kokemusta, jota siirretään eteenpäin arvoina 

ja symboleina. Ajan kuluessa kokemukseen perustuva argumentaatio korvautuu tun-

teenomaisilla prosesseilla, jotka varastoituvat käyttäytymistä ohjaavina, tiedostamatto-

mina uskomuksina (Scheinin pohjimmaiset perusoletukset).   

Kyllösen (2011, 55–56) mukaan sekä organisaation rakenteilla että toimintakulttuurilla 

on keskeinen merkitys kun tarkastellaan tulevaisuuden koulun toimintaehtoja. Organi-

saation rakenteet voidaan ainakin osittain tulkita organisaatiokulttuurin artefakteiksi, 

jotka ovat kiinteästi yhteydessä arvoihin ja toimintatapoihin. Muutoksen kannalta mer-

kittäviä ovat pohjimmaiset perusoletukset, jotka pitävät yllä kouluorganisaation sisäistä 

tasapainoa ja vahvistavat toimintamalleja kulttuurin sisällä yleensä ilman, että sen jä-
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senet ovat tietoisia niistä. Näitä toimintaa säilyttäviä perusoletuksia voidaan muuttaa 

vain käytännön toiminnassa yhdessä uutta oppien.  

2.2 Tavoitteena yhteisöllinen toimintakulttuuri  

Opettajat ovat perinteisesti tottuneet itsenäiseen pedagogiseen toimintaan ja tämä kult-

tuuri näkyy edelleen vahvana. Rainan (2012, 62) mukaan nykypäivän opettajilla on kai-

puu työn yhteisöllisempään suuntaan ja sen onnistuminen vaatii opettajayhteisön muut-

tumista. Opetushallitus (2016, 36) on linjannut perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteissa koulun henkilöstölle tiiviin yhteistyön tavoitteet. Yhteistyötä tarvitaan muun 

muassa samanaikaisopettajuuden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitte-

lussa ja toteuttamisessa.  

Hargreavesin (1994, 165) mukaan ymmärtääkseen mitä opettajat tekevät ja miksi he 

tekevät niin, tarvitsee tuntea sitä yhteisöä ja työkulttuuria, jonka osa he ovat. Opettajien 

työkulttuuri käsittää uskomukset, arvot ja toimintatavat, sekä kantaa historiallisesti 

muotoutuneet ja kollektiivisesti jaetut jäsenyyden vaatimukset. Se luo puitteet ammatil-

liselle oppimiselle. Hargreaves (1994, 238) on esittänyt erilaisia opetustyön kulttuurin 

muotoja. Individualistiselle opetuskulttuurille on ominaista opettajien työskentely toisis-

taan erillään, opettajat ovat luokassaan yksin ja valmistelevat opetuksensa yksin. Tyn-

jälän mukaan (2004, 183) individualistinen opetuskulttuuri tarjoaa yksityisyyttä ja mini-

moi kritiikin, mutta minimoi myös palautteen ja tuen saannin.  

Toinen Hargreavesin (1994, 192) kuvaama opetuskulttuuri on yhteisöllinen työkulttuuri, 

jota pidetään edellytyksenä koulun toiminnan ja opetussuunnitelman tehokkaalle kehit-

tämiselle. Yhteistyösuhteet ovat spontaaneja, vapaaehtoisia ja kehittämisorientoitunei-

ta, ja aito yhteistyö on epämuodollista, informaalia eikä se ole sidottu säännöllisiin ko-

koontumisaikoihin (Tynjälä, 2004, 183).   

Yhteisöllisen työkulttuurin lisäksi on erotettavissa teennäisen kollegiaalisuuden kulttuuri 

(Hargreaves, 1994, 195), joka saattaa näyttää yhteisölliseltä toiminnalta, mutta tar-

kemmin tutkittuna paljastuu ulkoapäin ohjatuksi tai pakotetuksi toimintatavaksi. Teen-

näinen kollegiaalisuus on toteuttamisorientoitunutta ja muodollista, tiettyyn aikaan ja 

paikkaan sidottua. 

Opetuskulttuuri voi esiintyä myös opettajien yhteistyönä, joka jakaa opettajat erillisiin 

ryhmiin (sub-groups) (Hargreaves, 1994, 213). Esimerkiksi suurten oppilaitosten eri ai-

neiden opettajat saattavat eristäytyä omiksi ryhmikseen ja muodostavat keskinäisiä 

kuppikuntia. Tynjälän (2004, 183) mukaan koulutyön ja opetuksen kehittämisen kannal-
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ta tällaiset kuppikunnat voivat olla haitallisia. Hargreaves (1994, 213) nimittää voimak-

kaasti omiin leireihin jakautunutta opetuskulttuuria balkanisaatioksi.  

Viides Hargreavesin (1994, 62–69) esittämä opetuskulttuuri on liikkuva mosaiikki. Bal-

kanisaation tavoin mosaiikissa on erillisiä ryhmiä, mutta ryhmät eivät ole kiinteitä, vaan 

ainerajat ylittäviä ja niiden välillä tapahtuu liikettä. Liikkuvan mosaiikin ryhmät ovat pro-

jektiluonteisia ja liittyvät erilaisiin kehittämishankkeisiin. Ne muodostavat monimuotoisia 

ja dynaamisia kollegiaalisia verkostoja, joissa etsitään ratkaisuja koulutyön ongelmiin. 

Hargreavesin (1994, 69) mukaan liikkuvan mosaiikin kaltaisia rakenteita tarvitaan kou-

luissa, jotta koulu ja opettajat pystyvät reagoimaan kasvatuksen haasteisiin monimut-

kaisessa, teknologisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa.  

Tynjälän (2004, 184) mukaan opetustyön kulttuurilla on suuri merkitys opettajan työn 

kuvan muodostumiseen ja toisaalta jokainen opettaja on osaltaan mukana muovaa-

massa opetuskulttuuria. Eri asemassa olevilla opettajilla on erilaiset mahdollisuudet 

vaikuttaa yhteisön kulttuurin muotoutumiseen. Yhteisöllisen yhteistyön ja liikkuvan mo-

saiikin työkulttuurien tukeminen edistää uusien ajatusten ja toimintamallien syntyä sekä 

valjastaa yksittäisen opettajan osaamisen ja asiantuntijuuden paremmin koko opetus-

yhteisön käyttöön. 

Vangrieken ja kumppanit (2014, 27) havaitsivat tutkimuksissaan, että opettajien tiivis 

yhteistyö vaikuttaa sekä oppilaisiin, opettajiin että koko kouluun. Oppilaat paransivat 

ymmärrystään ja suorituksiaan (Vangrieken ym., 2014, 27). Myös Hargreavesin ja 

O’Connorin mukaan (2018, 2) opettajien ammatillinen yhteistyö ja yhteisen sosiaalisen 

pääoman rakentaminen parantaa oppilaiden oppimista, kun opettajat jakavat tietoaan 

ja ottavat yhdessä vastuuta oppimisesta.  

Vangriekenin ja kumppaneiden (2014, 27) mukaan opettajien yhteistyö parantaa opet-

tajien motivaatiota ja tehokkuutta, lisää kommunikaatiota ja vähentää työkuormaa. 

Opettajien yhteistyössä myös pedagoginen työskentely on enemmän oppilaskeskeistä 

ja opettajien teknologiset taidot paranivat. Koulun tasolla opettajien yhteistyö parantaa 

koulun ilmapiiriä oppimista ja innovaatioita tukevaksi, tasa-arvoisemmaksi ja oppilaiden 

tarpeet huomioonottavaksi (Vangrieken ym., 2014, 27). Yhteistyön kulttuuri myös edis-

tää uusien opettajien rekrytointia ja säilymistä kouluissa, kun heillä on muut opettajat 

auttamassa tukemassa työssään (Hargreaves ja O’Connor, 2018, 2).  

Jäppinen, Leclerc ja Tubin (2016) puhuvat tiiviistä opettajien yhteistyöstä ammatillisen 

oppimisyhteisön (professional learning community) ytimenä. Tiivis yhteistyö tarkoittaa 

systemaattista, jaettua prosessia, jossa ponnistellaan, jaetaan ideoita ja toimintoja yh-
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teisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhteistyön avulla voidaan opettajien henkilökohtai-

sia ominaisuuksia ja kokemusta käyttää koko yhteisön hyväksi. Vangrieken ja kumppa-

nit (2014, 33) painottavat myös opettajien selkeitä rooleja ja vastuita yhteistyössä sekä 

joustavuutta omaksua uusia työtapoja ja muutoksia.  Rainan (2012, 28) mukaan hyvän 

yhteisöllisyyden voi tunnistaa avoimuudesta ja dialogisuudesta ympäristön kanssa. Yh-

teisön jäsenillä on mahdollisuus osallistua toimintaan ja jäsenten välillä luottamukselli-

nen ja välittävä ilmapiiri. Yhteisesti sovitut pelisäännöt ohjaavat yhteisön toimintaa ja 

johtajuus on läpinäkyvää ja yhteisin sopimuksin toteutettua.  

Koulun toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet on sanoitettu vuonna 2016 

voimaan tulleessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 

2016). Koulun toiminnan tulee vahvistaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä 

elinikäiseen oppimiseen, hyödyntää vuorovaikutteisia oppimisympäristöä ja koulun ul-

kopuolella tapahtuvaa oppimista, sekä korostaa kasvua ja oppimista edistävää toimin-

takulttuuria. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, osallisuutta, 

hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Seuraavassa tarkastellaan koulun toimintakult-

tuuria ohjaavia periaatteita.  

2.3 Koulun toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet 

Yleinen yhteiskunnallinen ja työelämän muutos vaikuttaa myös koulutuspolitiikkaan. 

Koulutus ja oppiminen eivät tapahdu enää yksinomaan koulussa, vaan ihminen voi op-

pia muuallakin, kuten työssä ja harrastuksissa. Helakorven (2001, 91) mukaan koulu-

tuksen tavoite on olla tulevaisuuteen orientoitunutta ja tähdätä elinikäiseen oppimiseen. 

Koulutus nojaa verkostoihin, asiantuntijaryhmiin ja tiimitoimintaan, sekä itseohjautuvuu-

teen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016, 26–30) koulun kehittä-

misen tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvin-

vointia ja kestävää elämäntapaa. Toimintakulttuurin ytimenä toimii oppiva yhteisö, jon-

ka käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallista arkea. Koulutyössä vuorovaikutus ja 

monipuolinen työskentely sekä yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvis-

tavat yhteisöä. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä toisil-

ta oppimiseen toiminnallisen elämäntavan kautta. Seuraavassa tarkastellaan oppivan 

organisaation teoriaa.  
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2.3.1 Koulu oppivana organisaationa  

Osaaminen ja oppiminen ovat organisaatioiden kriittisiä menestystekijöitä ja ihmisen 

osaaminen sen ydinalue (Lämsä ja Päivike, 2013, 191). Argyrisin ja Schönin (1978) 

mukaan oppiminen organisaatiossa on yksilöiden ja ryhmien oppimista yhteisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Organisaation jäsenet kyseenalaistavat jatkuvasti omaa toimin-

taansa, havaitsevat virheitä ja korjaavat niitä uusimalla toimintatapojaan. Argyrisin ja 

Schönin (1978) mukaan organisaation oppimisessa tärkeää on oppimaan oppiminen. 

Oppimaan oppimisessa ihmiset oppivat arvioimaan itseään ja rutiinejaan ja se edellyt-

tää avointa vuorovaikutusta ja sitoutumista kehittämiseen. Vuorovaikutuksessa on tär-

keää, että keskustelun ja kuuntelun kautta luodaan luottamukselliset ja avoimet suh-

teet. Yhteiset tavoitteet saavutetaan helpommin, kun ihmisillä on valmiudet tehdä myös 

omasta näkökulmasta poikkeavia ratkaisuja.  

Peter Sengen (2006) mukaan oppivassa organisaatiossa ihmiset kehittävät kykyjään 

koko ajan saadakseen aikaan haluamiaan asioita. Hän erottaa oppivassa organisaati-

ossa viisi osatekijää. Mielen mallit (1) viittaavat mielikuviin, olettamuksiin ja yleistyksiin, 

joilla hahmotamme maailmaa ja sen tilanteita. Oppimisen kannalta on tärkeää pyrkiä 

tunnistamaan näitä oletuksia, sillä ne ohjaavat käyttäytymistämme. Henkilökohtainen 

kasvu (2) on prosessi, joka kuvaa yksilön kasvua ja oppimista. Henkilökohtaisen kas-

vun ihmiset haluavat oppia jatkuvasti saavuttaakseen tärkeitä päämääriä. Yksilön tar-

peesta ja halusta oppia uutta syntyy myös organisaation oppimista tukeva ilmapiiri.  

Sengen oppivan organisaation osatekijöihin kuuluu myös tiimioppiminen(3), mikä tar-

koittaa tiimin jäsenten halua jakaa oppimiaan asioita koko tiimin käyttöön. Dialogiin pe-

rustuva vuorovaikutus on omien ajatusten esittämistä ja toisten aktiivista kuuntelemista. 

Tiimioppimisessa on kyse ihmisten vapaasta ja luovasta asioiden tutkimisesta ja poh-

dinnasta, jossa tavoitteena on dialogin avulla löytää yhteinen merkitystulkinta kohteena 

olevalle asialle. Yhteinen visio (4) on organisaation jäsenten jakama näkemys tavoit-

teista ja arvoista. Jokaisen yksilön omat halut ja arvot määrittelevät sen, sopiiko orga-

nisaation visio heidän arvomaailmaansa ja haluavatko he sitoutua vision toteuttami-

seen.  

Sengen (2006) mukaan oppivan organisaation tärkein osatekijä on systeemiajattelu (5) 

Systeemiajattelussa organisaatiot ja niiden toiminta muodostuvat lukuisista järjestel-

mistä ja osajärjestelmistä, joiden aktiivisia toimijoita ihmiset ovat. Systeemiajattelu aut-

taa ymmärtämään ja käsittelemään kokonaisuuksia ja osien vuorovaikutuksia. Organi-
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saatiossa on tärkeää, että ihminen ymmärtää oman työtehtävänsä merkityksen koko-

naisuudelle. Ymmärryksellä on suuri merkitys motivaatiolle ja oppimisen halulle.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2016) kuvattu koulu oppivana yhtei-

sönä toimii Sengen oppivan organisaation tapaan. Koulun yhteinen visio on kannustaa 

kaikkia jäseniään oppimaan yhdessä ja toinen toisiltaan. Oppiva yhteisö kehittyy dialo-

gin ja vuorovaikutuksen avulla, mikä on tiimioppimisen perusta. Osallisuutta ja yhden-

vertaisuutta edistävät toimintatavat kannustavat sekä opettajia että oppilaita mukaan 

toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Kokemus osallisuudesta yhteisön 

jäsenenä on osa systeemiajattelua, jossa ihmiset ovat järjestelmän aktiivisia toimijoita. 

Osallisuutta edistävä toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kan-

salaisiksi.  

2.3.2 Inklusiivinen opetus 

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa (Opetushallitus, 2016, 28). 

Opetushallituksen (2016, 18) mukaan perusopetusta on kehitettävä inkluusioperiaat-

teen mukaisesti, mikä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. 

Inkluusion käsitteellä tarkoitetaan kaikkien lasten oikeutta koulunkäyntiin yleisopetuk-

sen luokilla erityisen tuen tarpeesta huolimatta. Koulussa ei siis enää olisi niin kutsuttu-

ja erityisluokkia eikä kahtiajakoa tavallisiin ja erityisoppilaisiin, vaan tilalla olisi kaikkien 

lasten yksilöllinen kohtaaminen ja koulun mukautuminen lasten yksilöllisiin tarpeisiin 

(Saloviita, 2006b, 340). Inklusiivisen koulun taustalla on Salamancan julistus (Unesco, 

1994), joka määrittelee koulun paikaksi, joka hyväksyy kaikki lapset yleisopetuksen 

luokille. Yhteinen opetus tulisi järjestää asianmukaisin tukitoimin, ja niin, että myös 

vammaiset oppilaat ovat hyväksyttyjä ja arvostettuja yhteisön jäseniä.  

Suomessa täysvaltaiseen inkluusioon on vielä matkaa, jos tarkastelee Tilastokeskuk-

sen tilastoja erityisopetuksesta. Lähes joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai 

erityistä tukea vuonna 2018. Näistä erityisen tuen piirissä olevista oppilaista 35 % on 

sijoitettu kokonaan erityisryhmiin, joko erityiskouluihin tai oman koulun erityisryhmään, 

ja vain 20 % on kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. (Suomen virallinen tilasto, 2018.)  

Inkluusiolle on esitetty paljon vastaväitteitä, mutta onnistuakseen se vaatii edellytyksiä 

niin yhteiskunnan, koulun kuin luokankin tasolla. Saloviidan (2012, 34–35) mukaan 

YK:n ohjelmissa perusedellytyksenä inkluusion toteuttamiselle nähdään valtioiden po-

liittinen sitoutuminen yhteisopetukseen ja sellaisen lainsäädännön ja esimerkiksi eri-

tyisopetuksen rahoitusmallin luominen, jolla tämä käytännössä turvataan. Koulun tasol-

la inkluusion toteuttaminen on kiinni rehtorin luomasta ilmapiiristä sekä opettajien tah-
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dosta sitoutua kaikkien lasten yhdenvertaiseen opetukseen riippumatta heidän yksilölli-

sistä ominaisuuksistaan.  

Luokkahuoneen tasolle Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus (2003, 16) on 

esittänyt pedagogisia toimintamalleja, jotka on havaittu toimiviksi osallistavassa ope-

tuksessa. Yhteisöllinen opetus, jossa opettajat työskentelevät yhdessä muiden opetta-

jien, rehtorin ja muiden alan ammattilaisten kanssa, on toimiva tapa kehittää erityistä 

tukea tarvitsevien oppijoiden opiskelu- ja sosiaalisia taitoja. Yhteisöllinen oppiminen 

edistää oppilaiden kognitiivista ja affektiivista oppimista ja kehitystä. Toisiaan tukevat 

oppilaat hyötyvät yhdessä oppimisesta etenkin silloin, kun heidän osaamistasonsa on 

erilainen.  

Pedagogisiin toimintamalleihin kuuluu myös yhteisöllinen ongelmanratkaisu, jossa yh-

dessä oppilaiden kanssa sovitaan selkeät pelisäännöt ja rajat. Ei-toivotun käyttäytymi-

sen johdonmukainen käsittely vähentää ja lieventää tehokkaasti oppitunneilla esiintyviä 

häiriöitä. Heterogeeninen ryhmäjako ja opetuksen eriyttäminen ovat keinoja käsitellä 

oppilaiden erilaisuutta. Osallistavaa opetusta edistää täsmennetyt tavoitteet, joustavat 

opetusmenetelmät ja oppimisväylät sekä erilaiset opetusryhmien muodostamistavat. 

(Euroopan erityisopetuksen kehittämiskeskus, 2003, 17.) 

Lakkala (2008, 48) on tutkinut inklusiivista opettajuutta ja hahmotellut inklusiivisen 

opettajuuden pelkistettyä mallia. Inklusiivisen opettajuuden arvopohjana on inklusiivi-

nen koulukulttuuri, mikä pyrkii sosiaaliseen ja kognitiiviseen oikeudenmukaisuuteen ja 

tasa-arvoon. Lakkalan mukaan inkluusion toteutuminen edellyttää tarkoituksenmukaisia 

puitteita. Näihin lukeutuu esimerkiksi joustavat opetustilat, jotka ovat muunneltavissa 

erilaisiksi opiskelupisteiksi.  

Opettajien työn sisältö on muuttunut yksintekijän ammatista ihmissuhdeammatiksi, sillä 

opettajat tekevät säännöllistä yhteistyötä vanhempien, koulun muun henkilökunnan se-

kä muiden asiantuntijoiden, kuten terveydenhoitajan, terapeuttien, koulupsykologin tai 

lääkärin kanssa. Opettajien työajan on mahdollistettava päivittäisen luokassa tehtävän 

työn lisäksi opettajien yhteissuunnittelu sekä yhteistyö eri tahojen kanssa. (Lakkala, 

2008, 49.)  

Lakkalan (2008, 49) mukaan inklusiivisen opettajan työn orientaatiopohjana on sosio-

konstruktiivinen oppimiskäsitys, jolloin opetus nähdään oppilaan oppimisprosessiin pa-

neutuvana oppimisen ohjaamisena. Oppilasta lähestytään hänen kokonaistilanteensa 

pohjalta, mikä vaatii opettajalta tietämystä lasten ja nuorten kasvusta ja kehittymisestä. 

Inkluusioon pyrkivä opetus perustuu erilaisuuden pedagogiikkaan, jossa oppimisympä-
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ristöt rakennetaan niin, että erilaiset oppilaat huomioidaan sekä opetuksen suunnitte-

lussa, toteuttamistavoissa että arvioinnissa.  

2.4 Monipuoliset työtavat ja opetuksen eheyttäminen 

Osa koulun toimintakulttuurista rakentuu opetustyön organisoinnista, suunnittelusta ja 

toteuttamisesta. Monipuoliset työtavat ja niiden vaihtelu tukevat erilaisten oppijoiden 

oppimista, tuovat onnistumisen kokemuksia ja vahvistavat motivaatiota (Opetushallitus, 

2016, 30). Esimerkiksi oppilaiden osallisuus oman työskentelynsä suunnittelussa, pien-

ryhmissä toimiminen ja vastuun jakaminen sekä oman oppimisen arviointi tarjoavat op-

pilaille motivoivia ja innostavia ryhmään kuulumisen ja pätevyyden tunteita (Lavonen, 

Korhonen, Kukkonen ja Sormunen, 2014, 99). Työtapojen valinnalla voidaan tukea yh-

teisöllistä opetusta ja oppimista, jolloin osaamista rakennetaan vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa (Opetushallitus, 2016, 30).  

Opetuksen eheyttäminen, eli pyrkimys eheään, kokonaiseen käsitykseen jostakin opis-

keltavasta aiheesta edellyttää tieteenalojen yhdistämistä ja opettajien välistä yhteistyö-

tä (Cantell, 2015, 14). Opetussuunnitelman perusteissa opetuksen eheyttäminen esitel-

lään sekä työtapoja että opetuksen sisältöä koskevana pedagogisena lähestymistapa-

na, ja siinä keskitytään laaja-alaisiin, oppiainerajat ylittäviin ilmiöihin ja teemoihin (Hali-

nen ja Jääskeläinen, 2015, 25). Kankaan, Kopiston ja Krokforsin (2015, 39–40) mu-

kaan eheyttämisessä on kyse oppilaiden kokemusmaailman, ajankohtaisten yhteiskun-

nallisten ja yksilön kannalta merkittävien sisältöalueiden yhdistämisestä kokonaisuuk-

siksi. Oppimisympäristöt laajenevat, sillä kokonaisuuksien opiskelu edistää koulun si-

säisen yhteistyön lisäksi myös aktiivista yhteistyötä koulun ulkopuolella toimivien asian-

tuntijoiden ja yhteisön kanssa.  

Monipuolisten työtapojen käytön opetuksessa mahdollistaa myös teknologia, jonka 

avulla voidaan edistää laaja-alaisten taitojen osaamista ja joka synnyttää uudenlaisia 

toimintatapoja perinteisten oppimisympäristöjen ulkopuolella oppijan yksilöllisistä lähtö-

kohdista käsin (Harju, 2014, 47). Seuraavassa kappaleessa käsitellään digitalisaatiota 

opetuksen ja oppimisen monipuolistajana, minkä jälkeen esitellään yhteisöllistä oppi-

mista ja yhteisopettajuutta. Näiden jälkeen esitellään yksi eheyttämisen muoto, eli il-

miöpohjainen oppiminen.   
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2.4.1 Digitalisaatio opetuksen ja oppimisen monipuolistajana 

Työ digitalisoituu vauhdilla ja tämä digitalisaation trendi näkyy myös koulumaailmassa 

(Mäkiniemi ym., 2017, 6). Esimerkiksi vuonna 2016 hallitus käynnisti kärkihankkeen, 

jonka tarkoitus on vauhdittaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien 

käyttöä peruskouluissa (Valtioneuvosto, 2017, 36). Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa (Opetushallitus, 2016) puhutaan tieto- ja viestintäteknologisesta 

osaamisesta tärkeänä kansalaistaitona, jossa teknologia on sekä oppimisen väline että 

kohde.  Monipuolinen ja käyttäjien tarpeista lähtevä tietotekniikan käyttöönotto opetuk-

sessa laajasti ja tavoitteellisesti edellyttää koko koulun toimintakulttuurin uudistamista 

(Kankaanranta ja Vahtivuori-Hänninen, 2011, 10). Koulujen johtajien merkitys korostuu 

kulttuurin muutoksessa ja koulun perinteisten rakenteiden muokkaajina nopeasti muut-

tuvan digitalisaation aikakaudella (Williams, 2008; Krumsvik, 2012). Digitaalinen toimin-

taympäristö fyysisine laitteineen, sovelluksineen ja tietoverkkoineen muodostavat poh-

jan digitaalisten teknologioiden käytölle opetustilanteissa (Tanhua–Piiroinen, Kaarakai-

nen, Kaarakainen, Viteli, Syvänen ja Kivinen 2019, 12).   

Opetuksen ja oppimisen digitalisaation tavoitteena on lisätä oppimisen monipuolisuutta 

tuomalla uusia menetelmiä oppimisen tueksi. Digitaalisuuden korostaminen ei ole itse-

tarkoitus perusopetuksessa eikä digitaalisuuden ole tarkoitus syrjäyttää aikaisempia 

opetus- ja opiskelutapoja (Tanhua-Piiroinen ym., 2019, 3). Paalasmaa (2014, 94) tote-

aa, että tieto- ja viestintäteknologia on nykypäivänä perusteltu väline ja työkalu muiden 

joukossa ja käytön pitäisi määräytyä tavoitteiden mukaan, ei vain siksi, että se on tieto-

tekniikkaa. Olennaista tieto- ja viestintätekniikan käytössä on pohtia sen merkitystä 

opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus oppimi-

seen on Kumpulaisen ja Lipposen (2010, 8) mukaan myönteinen silloin kun se on in-

tegroitu pedagogisesti mielekkääksi osaksi oppimisympäristöä, oppimisella on selkeät 

tavoitteet ja toiminta on mielekästä myös oppilaiden mielestä.  

Paalasmaan (2014, 92) mukaan koulun ja opettajan tulee olla inhimillistä kohtaamista 

painottava ja toimia eheyttävänä vastapainona erilaisten teknologisten laitteiden paris-

sa vietetylle vapaa-ajalle, mutta samalla koulun on oltava kiinnostunut uudesta tekno-

logista ja verkkomaailmasta, jossa sosiaalinen media on suuressa osassa lasten ja 

nuorten maailmassa. Nuorten viihteellisyyteen kietoutuvan digitaalisen osallistumisen 

sivutuotteena kertyy laajasti hyödyllistä digiajan kansalaisille tärkeää osaamispää-

omaa, minkä lisäksi digitaaliset ympäristöt vahvistavat nuorten osallisuuden ja yhteen-

kuuluvuuden kokemuksia (Kaarakainen ja Kaarakainen, 2018a, 252).  
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Nuorten tapa oppia on muuttunut tietotekniikan myötä. Tiedon luonne ja määrä on 

muuttunut ja yksittäisen tiedon vastaanottamisen sijaan nykypäivänä on tärkeää oppia 

analysoimaan ja yhdistelemään tietoa ja erityisesti oppia suhtautumaan kriittisesti löy-

tämäänsä tietoon (Vähähyyppä, 2011, 18). Kouluilla on haaste päivittää koulun toimin-

takulttuuri vastaamaan sitä maailmaa, jossa lapset ja nuoret elävät (Paalasmaa, 2014, 

92). Vähähyyppä (2011, 18) ennustaa, että tulevaisuuden koulussa tietotekniikka on 

vahvasti läsnä uusien, luovien työtapojen mahdollistajana sekä yhteisöllisyyden ja arjen 

kehittäjänä.  

Tutkimustulokset tietotekniikan vaikutuksista oppimistuloksiin ovat ristiriitaisia (Kumpu-

lainen ja Lipponen, 2010; Balanskat, Blamire ja Kefala, 2006; Biagi ja Loi, 2013). Eu-

roopan kouluverkoston raportissa (Balanskat ym., 2006, 4) suuri osa opettajista koki, 

että tietotekniikka motivoi oppilaita sekä edisti itsenäistä opiskelua ja yhteistyötä projek-

teissa, mutta suorat vaikutukset oppimistuloksiin olivat ainekohtaisia ja riippuivat muun 

muassa koulun tietoteknisistä resursseista. Biagin ja Loin (2013, 36) tutkimuksessa tie-

toteknisistä taidoista pelaamisella (gaming) oli positiivinen korrelaatio Pisa-tulosten 

kanssa, mikä johtunee pitkälti siitä, että pelaaminen edistää samoja taitoja, kuten on-

gelmanratkaisua, strategista ajattelua ja muistamista, joita testataan myös Pisa-

testeissä.  

Opettajan työ muuttuu opetusteknologian kehittymisen ja käyttöönoton myötä (Mäki-

niemi ym., 2017, 5). Tieto- ja viestintäteknologian eri sovellukset lisääntyvät jatkuvasti, 

ja tarjoavat opetukseen uusia työvälineitä ja oppimateriaaleja. Erilaiset verkko-

oppimateriaalit ja digitaaliset videoteknologiat havainnollistavat monimutkaisia ilmiöitä 

ja tehostavat oppimista. (Kumpulainen ja Lipponen, 2010, 9–10.) Perusopetuksen ope-

tussuunnitelmassa korostetaan monipuolista työskentelyä, myös luokkahuoneen ulko-

puolella (Opetushallitus, 2016, 27). Esimerkiksi mobiiliteknologia ja kannettavat tieto-

koneet mahdollistavat oppimisympäristöjen laajentamisen ympäröivään yhteiskuntaan 

ja informaaleihin ympäristöihin (Kumpulainen ja Lipponen, 2010, 10).  

Opettajien rooli digitaalisen teknologioiden käytössä on korostunut uuden opetussuun-

nitelman myötä. Mäkiniemen ja muiden (2017, 7) mukaan opettajilla on viime kädessä 

vastuu siitä, että koulut digitalisoituvat suunnitelmien mukaan. Opettajien osaaminen ei 

kuitenkaan välttämättä ole riittävällä tasolla digitalisaation toteuttamiseen. Esimerkiksi 

Valtioneuvoston selvityksessä opettajien digitaalisista valmiuksista puolet vastanneista 

opettajista arvioi omat tietotekniset taitonsa perustasolle, kun taas joka viides koki 

osaamisessaan puutteita (Tanhua-Piiroinen, Viteli, Syvänen, Vuorio, Hintikka ja Saira-
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nen, 2016, 24). TALIS 2018 – tutkimuksessa suomalaisten opettajien mukaan heillä on 

suurin tarve kehittää ammatillista osaamistaan juuri tieto- ja viestintätekniikan taidoissa 

(Taajamo ja Puhakka, 2019, 80). 

Opettajien luottamus omiin digitaalisiin taitoihin suhteessa opetustyön vaatimuksiin on 

todettu merkittäväksi teknologian opetuskäytön edistäjäksi (Tanhua-Piiroinen ym., 

2019, 13). Siddiqin ja Schererin (2016) tutkimuksessa opettajan minäpystyvyydellä to-

dettiin olevan merkittävä rooli siinä, kuinka paljon opettajat painottavat digitaalisuutta ja 

tietoteknisiä taitoja opetustilanteissa. Myös opettajan sukupuolella on todettu olevan 

merkitystä tietotekniikan käytössä opetuksessa. Miesopettajat käyttävät tietoteknologi-

aa naisia aktiivisemmin ja monipuolisemmin (Muhonen, Kaarakainen ja Savela, 2015, 

62; Kaarakainen ja Kaarakainen, 2018b, 16). 

Opettajien oman ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen on ratkaisevassa asemassa 

koulun digitaalisessa muutoksessa. Opettajalla tulisi taata mahdollisuus osallistua eri-

laisiin ammatillista kehittymistä tukeviin koulutuksiin, tutkimuksiin ja verkostoihin (Vä-

hähyyppä, 2011, 20). Kappaleessa 3 tarkastellaan lähemmin opettajan ammatillisen 

osaamisen ja asiantuntijuuden rakentumista ja kehittämistä. 

2.4.2 Yhteisöllinen oppiminen 

Menestyäkseen tietoyhteiskunnassa, työntekijöiden täytyy yhdistää ammattitaitonsa ja 

ideansa erilaisissa yhteistyötilanteissa, ratkaista yhdessä ongelmia ja luoda uutta tie-

toa. Sekä viralliset koulutustilaisuudet että jokapäiväiset oppimisympäristöt vaativat so-

siaalisia taitoja sekä kykyä sitoutua yhteistyöhön muiden oppijoiden kanssa (Häkkinen 

ym., 2017, 28). Yhteistyötaitojen kehittäminen ja yhdessä oppiminen on yhteiskunnan 

asettamia uusia haasteita koululle. Yhteisöllinen oppiminen rikkoo perinteisen luokka-

työskentelyn mallin, jossa oppilaat tuijottavat toistensa selkiä, sillä yhteisöllinen oppimi-

nen perustuu oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen (Saloviita, 2006a, 20).  

Dillenbourg (1999) puhuu yhteisöllisestä oppimisesta (collaborative learning), kun tar-

koitetaan tilannetta, jossa kaksi tai useampi ihminen oppii tai yrittää oppia jotain yhdes-

sä. Dillenbourgin mukaan tärkeää yhteisöllisessä oppimisessa on yhteisöllinen tilanne, 

jossa ihmisten vuorovaikutuksessa tapahtuu oppimista. Kirjallisuudessa (esim. Salovii-

ta, 2006a; Leppilampi ja Piekkari, 1999; Sahlberg ja Sharan, 2002) puhutaan myös yh-

teistoiminnallisesta oppimisesta (cooperative learning), joka tarkoittaa pedagogisia toi-

mintatapoja, joissa suuri opetusryhmä jaetaan pienemmiksi ryhmiksi. Yhteistoiminnalli-

sen oppimisen lähtökohtana on jäsenten keskinäinen vuorovaikutus ja positiivinen riip-

puvuus toisistaan (Sahlberg ja Sharan, 2002, 11). Ymmärrän yhteisöllisen oppimisen ja 
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yhteistoiminnallisen oppimisen lähtökohtien olevan hyvin lähellä toisiaan, ja tässä tut-

kimuksessa käytän systemaattisesti yhteisöllisen oppimisen käsitettä. Tutkimuksessa 

mukana olleessa koulussa luokat on jaettu pienryhmiin ja opetuksessa painotetaan yh-

teisöllisyyttä. Koulussa puhutaan yhteisöllisen oppimisen sijaan ryhmäpedagogiikasta 

ja tutkimuksen tulososiossa puhutaan myös tästä käsitteestä.   

Sahlbergin ja Leppilammen (1994, 71) mukaan yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan 

oppimista pienessä ryhmässä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Ryhmät työsken-

televät tiettyjen yhteisöllisen oppimisen periaatteiden mukaan ja ne ovat onnistuneet 

työskentelyssään vasta kun jokainen ryhmän jäsen on oppinut sen mitä piti oppia tai 

tehnyt mitä piti tehdä. Leppilampi ja Piekkari (1999, 12) puhuvat yhteisöllisyydestä so-

siaalisena rakennelmana, joka tukee oppimisen itsenäistymistä ja vapautumista. Yhtei-

söllisen oppimisen piirteitä ovat avoimuus, dynaamisuus, ryhmäkeskustelut ja yhteinen 

prosessointi. Tavoitteena on sosiaalinen muutos, joka saavutetaan yhdessä oppimisel-

la, toisten auttamisella ja toisilta oppimalla.  Sahlberg ja Leppilampi (1994, 67) korosta-

vat myös, että yhteisöllinen oppiminen kasvattaa huolehtimaan oman oppimisen edis-

tymisestä sekä ottamaan vastuuta muista. Yhteisöllisyys tarkoittaa oppimisen näkemis-

tä yhteisöllisenä ja aktiivisena prosessina. Yhteisöllinen oppiminen tukee myös perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitystä, jossa oppilas nähdään 

aktiivisena toimijana ja oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, 

opettajien ja yhteisöjen kanssa (Opetushallitus, 2016, 17).  

Yhteisöllisen oppimisen taustalla on useita oppimisteorioita, muun muassa Vygotskyn 

sosiokulttuurinen teoria kognitiivisesta kehityksestä. Vygotsky painotti sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen tärkeyttä oppijan ja kehittyneempien ikätovereiden kanssa. Vygotsky ke-

hitti lähikehityksen vyöhykkeen teorian (zone of proximal development), jonka mukaan 

ihminen kehittyy osaavampien toveriensa kanssa yhteistyössä tapahtuvan ongelman-

ratkaisun myötä nopeammin kuin yksin työskennellessään (Engeström, 2002, 93). Op-

pimista voidaan ajatella osallistumisen prosessina, jossa yksilö työskennellessään 

osana yhteisöä, omaksuu vähitellen sen ajattelu- ja toimintakäytäntöjä, uskomuksia ja 

arvoja sekä luo samalla uudestaan omaa identiteettiään (Hakkarainen, 2000, 1). Myös 

Deweyn näkemykset kokonaisvaltaisesta oppimisesta ja opetuksesta voidaan nähdä 

yhteisöllisen oppimisen taustalla. Pragmaatikkona Dewey korosti aktiivisen toiminnan 

merkitystä ja nosti oppilaan kasvatusteorian keskiöön (Hellström ym., 2015, 67).  

Yhteisöllisen oppimiskäsityksen taustalla on humanistinen ihmiskäsitys, joka painottaa 

itsereflektioon perustuvaa kokemuksellista oppimista. Oppijalla on kyky arvioida omia 
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kokemuksiaan ja omaa oppimistaan uuden oppimisen pohjaksi. Oppimiseen liittyy 

myös motivaatio ja itseohjautuvuus, sekä vapaus ja vastuu, jolloin oppijalla on vastuu 

omasta oppimisestaan. Kokemuksellinen oppiminen voidaan ymmärtää oppijaa akti-

voivana toiminnallisena prosessina, jossa keskeistä on oppijan kokemukset. Oppimi-

nen on konstruktivistisen tiedonkäsityksen mukaista jatkuvaa tiedon syventämistä ja 

ymmärtämistä, sekä oman tietämisen rakentamista ja kokemusten laajentamista. 

(esim. von Wright ja Rauste-Wright, 1992.)  

Yhteisöllisessä oppimisessa voidaan nähdä periaatteita, joihin tuloksellinen yhteisölli-

nen oppiminen perustuu. Ryhmän jäsenten välillä tulisi olla positiivinen riippuvuus, jol-

loin jäsenet kokevan olevansa myönteisesti riippuvaisia toisistaan. Tehokkaan toimin-

nan kannalta avoin vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja yksilöllinen vastuu omasta op-

pimisestaan ovat tärkeitä tekijöitä. Ryhmätyöskentelyn kehittämisen kannalta on myös 

olennaista, että ryhmä pohtii ja reflektoi omaa toimintaansa. Nämä periaatteet tukevat 

yhdessä oppimista, oppijoiden itsetuntoa, motivaatiota ja yhteistyötaitoja sekä tuottavat 

laadukkaita oppimistuloksia. (Sahlberg ja Leppilampi, 1994, 71–76, kts. myös Leppi-

lampi ja Piekkari, 1999.) Periaatteet on kuvattu kuviossa 2.  

 

 

Kuvio 2. Yhdessäoppimisen keskeisiä periaatteita ja vaikutuksia (Sahlberg ja Leppi-

lampi, 1994, 76).  

Yhteisöllisen oppimisen vaikutuksista on tehty paljon tutkimuksia (Saloviita, 2006a, 

135). Johnson, Johnson ja Stanne (2000) tutkivat meta-analyysissaan vertailututkimuk-
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sia, joissa yhteisöllistä oppimista on verrattu kilpailukeskeiseen tai yksilölliseen oppimi-

seen. Yhteisöllinen oppiminen osoittautui tehokkaimmaksi malliksi ja Johnson, Johnson 

ja Stanne (2000, 14) toteavat, että yhteisöllisen oppimisen tehokkuus kasvaa, kun se 

on koko luokan ja koulun toiminnan perusta. Integroituihin yhteisöllisiin ryhmiin osallis-

tuneet erityisoppilaat oppivat enemmän kuin vertailuryhmät perinteisissä erityisluokis-

sa, minkä lisäksi myös hyvät oppilaat hyötyvät yhteisöllisen opetuksen menetelmistä 

(Stevens ja Slavin, 1995, 257). Yhteisöllisellä oppimisella on myönteiset vaikutukset 

oppilaiden keskinäisiin suhteisiin, ja sen on todettu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi 

oppilaiden itsetuntoon, oppimismotivaatioon ja yleiseen koulu- ja oppimiskokemukseen 

(Saloviita, 2006a, 139). 

2.4.3 Yhteisopettajuus 

Yhteisopettajuudella tarkoitetaan kahden tai useamman opettajan tasa-arvoista yhteis-

työtä, jossa molemmat opettajat vastaavat yhdessä opetuksen suunnittelusta, toteutuk-

sesta ja arvioinnista (Malinen ja Palmu, 2017, 10). Yhteisopettajuudesta käytetään 

myös termiä samanaikaisopettajuus, mutta merkitys on suppeampi. Samanaikaisopet-

tajuus on eräs käytännön yhteistyön muoto, kun yhteisopettajuus tarkoittaa on laajem-

paa ja kokonaisvaltaisempaa opettajien yhteistyötä (Malinen ja Palmu, 2017, 10). Kuvi-

ossa 3 on havainnollistettu näitä yhteistyön muotoja.  

 

Kuvio 3. Yhteisopettajuus koulun toimintakulttuurissa (Malinen ja Palmu, 2017, 11) 

Saloviita (2013, 122) on esitellyt erilaisia samanaikaisopetuksen malleja, eli tapoja, joil-

la yhteisopetusta käytännössä toteutetaan. Mallit perustuvat opetuksen rakenteisiin ja 
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ovat eroteltu sen perusteella, opettavatko opettajat yhdessä koko luokkaa vai onko 

luokka jaettu opettajien kesken pienemmiksi ryhmiksi. Koko luokan opetuksessa sa-

manaikaisopetuksen mallit eroavat opettajien keskinäisen työnjaon suhteen ja ryhmiin 

perustuvissa malleissa erot syntyvät ryhmien tavoitteista ja siitä, miten ryhmät on koot-

tu.  Taulukossa 1 on esitetty Saloviidan samanaikaisopetuksen mallit.  

Taulukko 1: Samanaikaisopetuksen mallit (Saloviita, 2013, 123) 

KAIKKI OPPILAAT YHDESSÄ 
1. Avustava opetus Yksi opettaa, toinen kiertää ja avustaa 
2. Täydentävä opetus Opetusta vuoroittain, vapaana oleva voi avustaa 
3. Tiimiopetus Saumaton yhteisopetus 

OPPILAAT JAETTU RYHMIIN 
SAMA OPETUS  
4. Kiertävät työasemat Työasemilla eri tehtävät, mutta oppilaat kiertävät kaikilla 
5. Rinnakkaisopetus Luokka on jaettu kahtia, sama opetus molemmilla 
ERI OPETUS  
6. Vaihtoehtoiset työasemat Luokka on jaettu ryhmiin, opetus erilaista eri ryhmissä 
7. Henkilökohtainen opetus Jotkut oppilaat saavat eriytettyä opetusta 
 

Yhteisopetuksesta on todettu olevan hyötyä sekä oppimiselle että opettamiselle (Pulk-

kinen ja Rytivaara, 2015, 7). Rytivaara (2012) totesi tutkimuksessaan yhteisopettajuu-

den helpottavan oppilaiden erilaisuuden huomioon ottamista. Kun opettajat opettavat 

yhdessä, heillä on enemmän aikaa yksittäisille oppilaille ja heidän käyttämänsä ope-

tusmenetelmät ovat monipuolisempia kuin yksin opetettaessa. Pulkkisen ja Rytivaaran 

(2015, 7) mukaan opettajat ovat kokeneet yhteisopetuksen edistävän erityistä tukea 

tarvitsevien oppilaiden osallisuutta ja lisäävän joustavuutta erityisopetuksen järjestämi-

sessä. Kun erityisopettaja työskentelee yhdessä luokanopettajan kanssa, tukitoimet 

siirtyvät luokkaan ja eriyttäminen tapahtuu oppilaan omassa luokassa.  

Pulkkisen ja Rytivaaran (2015, 9) mukaan yhteisopettajuuden on koettu vaikuttavan 

myönteisesti luokan työrauhaan, minkä uskottiin johtuvan siitä, että oppilaat saavat 

luokassa enemmän huomiota. Toinen opettaja voi keskittyä opettamiseen, kun toinen 

opettaja voi tarvittaessa keskittyä luokan työrauhan ylläpitämiseen. Työrauha on yhtey-

dessä myös oppilaiden turvallisuuden tunteeseen koulussa. Yhteistyö toisen opettajan 

kanssa vaikutti positiivisesti opettajien työssä jaksamiseen, kun he pystyivät jakamaan 

kaikki opetukseen liittyvät asiat. Avoimuuden lisääntyminen ja toisen opettajan luok-

kaan meneminen helpottuivat.    
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Yhteisopettajuus on oppilaiden oppimismahdollisuuksien optimoinnin lisäksi myös opet-

tajien mahdollisuus laajentaa ammattitaitoaan ja oppia toisiltaan (Roth ja Tobin, 2005). 

Kun opettajat aloittavat yhteistyön, he jakavat täysin vastuun opetuksen suunnittelusta, 

itse opetuksesta ja opetuksen arvioinnista. Yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia kehittää 

opetusta ja samalla omaa opettajan ammattitaitoaan. Yksilöt oppivat yhteistyössä, ja 

kun yksilöt oppivat, myös yhteisön osaaminen karttuu. Rothin ja Tobinin (2005) mu-

kaan yhteisopettajuus on samalla yhteisoppimista.  

Pulkkisen ja Rytivaaran (2015) tutkimuksen mukaan opettajan kokivat yhteisopetukses-

ta olevan hyötyä omalle opettajuudelleen. Yhteisopettajuudessa työtavat monipuolistui-

vat, koska yhdessä opettajat kokivat pystyvänsä tekemään asioita, joita ei yksin tulisi 

yritettyä. Ammatillisen osaamisen kehittymiseen yhteisopettajuus vaikutti myönteisesti. 

Hiljainen tieto siirtyi tehokkaasti ja opettajat kokivat oppivansa toisiltaan uutta. Rytivaa-

ra ja Kershner (2012) totesivat tutkimuksessaan, että yhteisopettajuudessa opettajat 

jakoivat ideoitaan aktiivisesti, niitä kokeiltiin käytännössä, tarkasteltiin, niistä keskustel-

tiin ja kehitettiin lisää yhdessä. Opettajien yhteistyö ja ideoiden jakaminen loivat uusia 

käytäntöjä, jotka myöhemmin muodostuivat yhteisopetuksen perustaksi. Yhteisopetus 

edistää opettajien yhteisöllisyyttä ja ammatillista kasvua tarjoten samalla oppilaille so-

siaalisen mallin yhteistyöstä. 

Scruggs ja Mastropieri (2017, 286) toteavat opettajien hyötyvät yhteisopetuksesta, kun 

oppivat kuinka yhteisopettajuutta voidaan tehokkaasti toteuttaa. Heidän tutkimuksis-

saan tehokkaan yhteistyön lähtökohtana ovat avoin kommunikaatio ja hyvä suunnittelu. 

Opettajan on pystyttävä kuuntelemaan toista opettajaa ja myös kommunikoimaan omat 

näkemykset ja ehdotukset. Opettajien yhteinen suunnitteluaika on välttämätöntä yh-

teisopettajuuden onnistumiselle. Nykyään digitaaliset yhteispitovälineet helpottavat 

suunnittelua, kun yhteinen aika on rajallista. Yhteiseen suunnitteluun sisältyy myös si-

sällön jakaminen. Luokanopettajalla ja erityisopettajalla täytyy molemmilla olla tiedossa 

opetustavoitteet ja opetetun aineen sisältö.  

Yhteisopetuksen lähtökohtana olisi hyvä olla opettajien kiinnostus yhteisopetukseen 

(Scruggs, Mastropieri ja McDuffie, 2007, 403). Usein aloite yhteisopetukseen tulee reh-

torilta tai siihen ryhdytään esimerkiksi hallinnollisista syistä. Hallinnollinen tuki on yksi 

onnistuneen yhteisopetuksen edellytyksistä, mutta opettajien oma halu ja vapaaehtoi-

nen osallistuminen ovat tärkeitä lähtökohtia yhteisopetuksen onnistumiselle. Pulkkisen 

ja Rytivaaran (2015, 11) mukaan työparin valinta vaikuttaa yhteisopettajuuden onnis-

tumiseen. Usein työparia ei saa itse valita, vaan työparin valinta riippuu monesta asias-
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ta, kuten luokka-asteesta ja opettavasta aineesta. Tärkeää on, että työpari on kiinnos-

tunut yhteisopettajuudesta. Carterin ja muiden (2009, 67) mukaan työparien samanlai-

set käsitykset opettamisesta ja oppimisesta helpottavat yhteissuunnittelua ja käytännön 

opetustyötä. Erityisesti erityisen tuen tarpeen oppilaita opetettaessa opettajilla tulisi olla 

samanlainen näkemys siitä, miten lapsen osaamista tuetaan. Hyvän työparin ominai-

suuksissa mainitaan myös luotettavuus, jolloin voidaan luottaa siihen, että työpari hoi-

taa oman osuutensa yhteisopetuksessa ja joustavuus, jolloin kyetään molemminpuoli-

siin kompromisseihin etsittäessä hyvää yhteistä tapaa työskennellä (Pulkkinen ja Ryti-

vaara, 2015, 12).  

Edellä on puhuttu koulun muuttuvista monipuolisista työtavoista, kuten yhteisöllisestä 

oppimisesta ja yhteisopettajuudesta. Seuraavassa kappaleessa kerrotaan lyhyesti yh-

destä opetuksen eheyttämisen muodosta, ilmiöpohjaisesta oppimisesta.  

2.4.4 Ilmiöpohjainen oppiminen   

Maailma tuntuu muuttuvan monimutkaisemmaksi ja monitahoisemmaksi, ja alasta riip-

pumatta puhutaan verkottumisesta, vuorovaikutuksesta ja laaja-alaisuudesta (Cantell, 

2015, 11). Koulutuksessa puhutaan myös ilmiöistä, teemoista, monialaisuudesta ja laa-

ja-alaisuudesta (Opetushallitus, 2016). Opiskelu ja työnteko tulevaisuudessa edellyttä-

vät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista (Opetushallitus, 2016, 20). 

Suomessa kouluopetus on perinteisesti järjestetty oppiainejakoisesti (Cantell, 2015, 

12). Nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan laaja-

alaisuus ja opetuksen eheyttäminen valtakunnallisina tavoitteina (Opetushallitus, 2016, 

20), mikä tarkoittaa, että valituissa oppiaineissa käsitellään samaa tematiikkaa ja ne 

muodostavat sisällöllisen kokonaisuuden (Cantell, 2015, 12). Opetuksen sisältöä ja työ-

tapoja ohjaa pedagoginen lähestymistapa, jossa oppiaineissa tarkastellaan todellisen 

maailman ilmiöitä kokonaisuuksina oppiainerajat ylittäen (Opetushallitus, 2016, 31).  

Yksi lähestymistapa opetuksen eheyttämiseen on ilmiöpohjainen (tai ilmiölähtöinen) 

oppiminen. Ilmiöpohjaisen oppimisen lähtökohta on monitieteinen ja tieteitä integroiva 

aiheesta käsin lähtevä oppiminen, jossa pyritään irtautumaan oppiainejakoisesta ajatte-

lusta ja sirpalemaisen tiedon sijaan tavoitellaan kokonaisvaltaista kokemusta ja ymmär-

rystä (Paalasmaa, 2014, 89). Ilmiöpohjainen oppiminen on yksi väline yhteisöllisen ja 

oppilaslähtöisen oppimisen toteutukseen ja sen tavoitteena on opetella samanaikaises-

ti sekä opetussuunnitelman mukaisia sisältöjä, että tämän päivän yhteiskunnassa tar-

vittavia taitoja, kuten vuorovaikutus- ja tiedonhakutaitoja (Lonka ym., 2015, 50). Ilmiö-
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pohjaisella oppimisella pyritään kasvattamaan oppilaiden itseohjautuvuutta ja ottamaan 

vastuuta omasta oppimisestaan (Lonka ym., 2015, 60).  

Ilmiöpohjainen oppiminen pohjaa samoihin oppimisteorioihin kuin yhteisöllinen oppimi-

nen. Ilmiöpohjainen oppiminen perustuu sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, 

jossa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja uusi tieto rakentuu jo 

olemassa olevan tiedon päälle (Lonka ym., 2015, 55). Ilmiöpohjainen oppiminen on 

käytännön toteutukseltaan lähellä tutkivaa oppimista (Lonka ym., 2015, 56–57). Hakka-

raisen, Lonkan ja Lipposen (2002, 200–201) mukaan tutkiva oppiminen perustuu aja-

tukseen, että uuden tiedon luominen on samanlainen prosessi kuin aikaisemmin luo-

dun tiedon ymmärtäminen. Oppiminen on parhaimmillaan tutkimusprosessi, jossa syn-

nytetään sekä uutta ymmärrystä että uutta tietoa.  

Hakkaraisen, Lonkan ja Lipposen (2004, 369) mukaan nykyisten opiskelijoiden on tule-

vaisuudessa pystyttävä toimimaan erilaisissa asiantuntijoiden verkostoissa ja ratkaise-

maan monimutkaisia ongelmia yhteistyössä muiden verkoston jäsenten kanssa. Tällai-

nen jaettu asiantuntijuus on yhä useammin osaamisen ja työn perusta ja myös kouluis-

sa joudutaan kehittämään hajautettua asiantuntijuutta edistäviä oppimisympäristöjä. 

Opiskelijat ohjataan työskentelemään yhteisen ongelman, hypoteesin tai teorian kehit-

tämiseksi, ja ajatuksena on jäljitellä asiantuntijaryhmän tiedonrakentelemisen käytäntö-

jä, joiden varassa he pystyvät ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia (Hakkarainen 

ym., 2002a, 201).   

Lonkan ja muiden (2015, 59) mukaan ilmiöpohjaisen oppimisen tavoitteet on melko 

kaukana arvosanakeskeisestä toiminnasta, joten se saattaa innostaa toimintaan ja 

kasvattaa sisäistä motivaatiota oppimaan. Sisäinen motivaatio on yksi osatekijä, kun 

etsitään mielekkään oppimisen osatekijöitä. Lonka ja muut viittaavat Desin ja Ryanin 

(2008) kolmeen psykologiseen perustarpeeseen, joiden tyydyttyminen synnyttää sisäis-

tä motivaatiota. Autonomian (autonomy) tunne tyydyttyy, kun oppilas saa osallistua, 

vaikuttaa ja kokea omistajuutta oppimisestaan. Pystyvyyden (competence) tunnetta tu-

kee riittävän haastava toiminta, jossa oppilas saa mahdollisuuksia ottaa vastuuta op-

pimisestaan (vrt. kpl 2.2.1. Vygotskyn lähikehityksen vyöhyke). Yhteenkuuluvuuden (re-

latedness) tunne vahvistuu, kun oppilaat työskentelevät yhdessä pitkäkestoisesti. Il-

miöpohjaisen opiskelun yhtenä tavoitteena on tukea sisäisen motivaation syntyä ryh-

mässä toimimisen ja oppilaiden aktiivisen osallistumisen kautta (Lonka ym., 2015, 59).  

Vaikka ilmiön parissa työskentely on oppilaslähtöistä, opettaja on vastuussa ilmiön 

suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opettaja auttaa opiskelijoita havaitse-
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maan, tarkentamaan ja muuttamaan tavoitteitaan, tutkimuskysymyksiään ja työskente-

lytapojaan prosessin aikana. Oppilaiden reflektiivisen ajattelun ja yhteistoiminnan oh-

jaaminen ovat opettajan keskeisiä tehtäviä. (Lonka ym., 2015, 63.) Opettajien yhteistyö 

opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa toimii innostavana esimerkkinä myös oppi-

laille, jolloin oppilaiden toimijuus ja osallisuus vahvistuvat (Paalasmaa, 2014, 89). Il-

miöpohjainen oppiminen vaatii opettajilta vahvaa pedagogista asiantuntijuutta ja kykyä 

tukea oppimisen edellytyksiä (Lonka ym., 2015, 64).  

Koulun toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät 

(Schein, 2009, 30; myös Opetushallitus, 2016, 26). Toimintakulttuurissa pyritään yhtei-

söllisyyteen, opettajien vankkaan yhteistyöhön ja oppilaiden osallistamiseen. Koulun 

toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet, monipuoliset työtavat ja opetuksen eheyttämi-

nen vaatii opettajilta ammatillista osaamista ja asiantuntijuuden jatkuvaa kehittämistä.   

Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan lähemmin asiantuntijuuden tutkimuksen näkö-

kulmia ja opettajan ammatillisen osaamisen kehittymistä.  
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3 Opettajan asiantuntijuus ja osaamisen kehittäminen 

Asiantuntijuutta on tutkittu monesta eri näkökulmasta. Yleisesti voidaan ajatella asian-

tuntijuuden olevan ihmisen kykyä tuottaa parempia ratkaisuja kuin aloittelija, analysoida 

ja ratkaista ongelmia laadullisesti minimaalisin älyllisin ponnisteluin, tunnistaa moni-

mutkaisia malleja ja arvioida reflektiivisesti omia päättelyprosessejaan (Chi, 2006). 

Sfard (1998) on erottanut toisistaan kaksi erilaista tapaa tarkastella oppimista: tiedon-

hankintavertauskuvan ja osallistumisvertauskuvan. Tiedonhankintavertauskuva tarkas-

telee oppimista tiedonhankintana ja tiedonkäsittelyprosessina. Tiedonhankintavertaus-

kuvasta puhutaan myös kognitiivisena, mielensisäisenä vertauskuvana (Hakkarainen, 

Palonen ja Paavola, 2002b). Osallistumisvertauskuva korostaa sosiaalisiin yhteisöihin 

ja kulttuuriin osallistumisen tärkeyttä oppimisessa ja asiantuntijuudessa (Sfard, 1998). 

Hakkaraisen, Palosen ja Paavolan (2002b) mukaan nämä kaksi vertauskuvaa eivät yk-

sistään riitä kuvaamaan niitä innovatiivisia tutkimusprosesseja, joiden välityksellä luo-

daan uusia ideoita. Heidän mukaansa tarvitaan kolmas tiedonluomisen vertauskuva, 

mikä korostaa asiantuntijuutta uuden tiedon luomisen prosessina. Nämä kolme näkö-

kulmaa liittyvät eri tutkimussuuntauksiin ja tarkastelevat asiantuntijuutta erilaisten käsit-

teiden avulla (Tynjälä, 2004, 174). Kuviossa 4 on havainnollistettu asiantuntijuustutki-

muksen näkökulmia.  

 

Kuvio 4. Asiantuntijuustutkimuksen näkökulmia (Hakkarainen ym., 2002b) 

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan opettajan asiantuntijuutta ja osaamisen kehittä-

mistä näiden kolmen näkökulman kautta.  
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3.1 Opettajan asiantuntijuus tiedonhankintana 

Kognitiivinen näkökulma tarkastelee asiantuntijuutta yksilöllisinä tiedonkäsittely- ja on-

gelmanratkaisuprosesseina. Tynjälä (2004, 176–177) on hahmotellut asiantuntijuuden 

elementtejä kognitiivisesta näkökulmasta (kts. taulukko 2). Ammatillisen asiantuntijuu-

den pohjalla on tietty alan perustieto, jota Tynjälä kutsuu faktuaaliseksi tiedoksi (1). 

Tämä tieto on perustietoa, jota voidaan saada oppikirjoista ja käsitellään peruskursseil-

la. Faktuaalista tietoa yleisempää on käsitteellinen tieto (2), johon kuuluu erilaiset teori-

at ja käsitteelliset mallit. Nämä yhdessä ovat formaalia, teoreettista tietoa. Käytännöllis-

tä tietoa on kokemuksen kautta hankittu proseduraalinen tieto tai taito (3). Tämä tieto 

on ainakin osittain automaattista, hiljaista tietoa (4), jota on vaikea ilmaista tai pukea 

sanoiksi. Edellä lueteltujen komponenttien lisäksi asiantuntijuuteen tarvitaan myös ref-

lektiivisyyttä ja metakognitiota (5), joita Tynjälä kutsuu itsesäätelytaidoiksi. Asiantunti-

juus on korkeatasoista osaamista, jossa tarvitaan oman toiminnan ohjaamista ja kriittis-

tä reflektiota (Tynjälä, 2004, 178).  

Taulukko 2: Asiantuntijuuden komponentit (Tynjälä, 2004, 176) 

 

Tynjälä (2004, 177–178) myös soveltaa edellä mainittuja asiantuntijuuden komponent-

teja opettajan asiantuntijuuteen. Opettajan ammatissa teoreettinen tieto (I) jakautuu 

kahteen alueeseen, eli opetettavaan aineeseen ja kasvatustieteelliseen tietoon, kuten 

pedagogiikkaan, viestintään ja vuorovaikutukseen. Opettajan asiantuntijuuden kannalta 

keskeistä on teoreettisen tiedon alueiden integroituminen oman kokemuksen kautta 

pedagogiseksi sisältötiedoksi ja siihen liittyy myös käytännöllinen tieto (II), joka muo-

toutuu kokemuksen kautta ja on usein hiljaista tietoa. Kolmas asiantuntijuuden kompo-

nentti, itsesäätelytieto (III) on erityisen tärkeä ammatissa, jossa itsesäätelyä ja reflektio-

ta tulisi opettaa myös muille. Asiantuntijan toiminnassa nämä komponentit ovat integ-
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roituneet joustavasti, ja työskennellessään asiantuntija pystyy samalla ohjaamaan 

omaa toimintaansa, pohtimaan ongelmatilanteita ja tarvittaessa muuttamaan strategioi-

taan.  

Chi (2006) lähestyy asiantuntijuuden kehityksen tutkimusta kahdesta näkökulmasta. 

Absoluuttinen asiantuntijuuden tutkimus tarkastelee poikkeuksellisen menestyneitä ih-

misiä, ja oletuksena on, että menestys johtuu sattumasta tai ainutlaatuisesta luontai-

sesta kyvystä. Toinen näkökulma on suhteellinen asiantuntijuus, jossa asiantuntijoita 

verrataan noviiseihin ja sitä kautta voidaan tutkia, kuinka he eroavat toisistaan. Erics-

son, Krampe ja Tesch-Römler (1993) ovat tutkimuksissaan todenneet, että huipputaito-

jen saaminen ei vaadi synnynnäistä lahjakkuutta, vaan järjestelmällistä ja pitkäaikaista 

työskentelyä. He kutsuvat tätä tarkoitukselliseksi harjoitteluksi (deliberate practice). 

Poikkeuksellisen suorituskyky syntyy vasta yli 10 vuoden tiiviin päivittäisen harjoittelun 

tuloksena (Ericsson ja Lehmann, 1996). Hakkaraisen, Lonkan ja Lipposen (2004, 76) 

mukaan tarkoituksellinen harjoittelu on oppimisen kannalta tärkeää, sillä ihmisen ajatte-

lu ja kognitiiviset taidot kehittyvät harjoittelun tuloksena. Näin ollen ihmisen suoritustaso 

ei ole ennalta määrätty ominaisuus, vaan se voi kehittyä asiantuntijakulttuurin ja taito-

jen harjoittamisen avulla.  

Dreyfus ja Dreyfus (1986) kuvaavat asiantuntijuuden kehitystä aloittelijasta asiantunti-

jaksi viiden tason kautta. Noviisi noudattaa orjallisesti yleisiä periaatteita ja kokemuk-

sen karttuessa hänestä tulee kehittynyt aloittelija, joka osaa jo tunnistaa tyypillisiä tilan-

teita ja löytää niihin ratkaisumalleja. Pätevä osaa jo itsenäisesti joko kokemuksen tai 

ohjeiden perusteella valita ja suunnitella tiettyyn tilanteeseen sopivan ratkaisun. Taita-

jan tason saavuttaakseen henkilö sitoutuu työhönsä vahvasti ja pystyy suoriutumaan 

ongelmanratkaisutilanteista joustavasti aikaisempiin kokemuksiin perustuen. Ylimmän 

asiantuntijuuden tason erottaa taitajasta henkilön kyky vaistomaisesti ja tilannekohtai-

sesti ilman suurempia ponnisteluja löytää oikea ratkaisumalli.  Hakkarainen ja kumppa-

nit (2004) kritisoivat tällaista asiantuntijuustutkimusta, jossa vertaillaan jonkin alan aloit-

telijoiden ja asiantuntijoiden ongelmanratkaisua, ja toteavat vertailun hankaluutena ole-

van asiantuntijoiden ongelmanratkaisun rutiininomaisuus. Asiantuntijuuden vertailu no-

viisiin ei selitä asiantuntijuuden kehityksen prosessia (Hakkarainen ym., 2004, 78).  

Bereiter ja Scardamalia (1993) esittävät, että asiantuntijuuden ytimenä on ongelman-

ratkaisutaitojen kehittyminen. He erottavat toisistaan asiantuntijan (expert) ja kokeneen 

ei-asiantuntijan (experienced nonexpert). Kokenut ei-asiantuntija pystyy kokemuksensa 

valossa ratkaisemaan ongelmia, mutta joutuvat helposti vaikeuksiin kohdatessaan uu-
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sia ongelmia tai tilanteita. Oikea asiantuntijuus kuvaa asiantuntijan joustavuutta ja ke-

hittymistä uusien ongelmien ratkaisussa. Bereiterin ja Scardamalian (1993, 96) mukaan 

keskeistä asiantuntijaksi kasvamisessa on asteittain syvenevä ongelmanratkaisu. Täl-

löin asiantuntijalla on pyrkimys toimia oman suorituskykynsä ylärajalla, etsiä haasteelli-

sempia ongelmia ratkaistavakseen ja hahmottaa oma alansa tietoa yhä syvemmälle ta-

solle.  

Asteittain syvenevä ongelmanratkaisu luo kognitiivisen perustan asiantuntijuuden kehi-

tykselle, mutta Bereiter ja Scardamalia eivät näe asiantuntijuutta pelkästään yksilöllise-

nä ominaisuutena, vaan korostavat yhteisön merkitystä. Seuraavassa tarkastellaankin 

asiantuntijuutta yhteisöön osallistumisen näkökulmasta.  

3.2 Asiantuntijuus yhteisöön osallistumisena  

Osallistumisnäkökulman mukaan oppiminen ymmärretään erilaisiin kulttuurisiin käytän-

töihin ja toimintoihin osallistumisen prosessina. Kognitio ja asiantuntijuus eivät ole ih-

misen mielessä, vaan ne ovat hajautuneet yksilöiden ja heidän ympäristönsä välille 

(Hakkarainen, Paavola ja Lipponen, 2003, 4). Seuraavassa esittelen joitakin asiantunti-

juuden osallistumisnäkökulman tutkimussuuntauksia ja niihin liittyviä käsitteitä.  

Osallistumisnäkökulman taustalla katsotaan olevan antropologisesti suuntautunut asi-

antuntijayhteisöjen ja kulttuurien tutkimus. Lave ja Wenger (1991) toteavat, että asian-

tuntijuuden kehitykselle merkityksellistä on sellaiset käytännöt, joissa aloittelija saa 

mahdollisuuden osallistua asteittain syvenevällä tavalla asiantuntijan käytäntöihin. As-

teittain syvenevä osallistuminen on prosessi, jossa oppipojat osallistumalla asiantunti-

jan käytäntöihin, omaksuvat vähitellen asiantuntijoiden hiljaista tietoa ja toimintakulttuu-

ria ja kasvavat asiantuntijayhteisön jäseniksi. Laven ja Wengerin mukaan oppiminen ei 

tapahdu pelkästään yksilön sisällä, vaan osallistumisen verkostoissa, missä oppiminen 

välittyy verkoston jäsenten erilaisten näkökulmien avulla.  

Tynjälän (2004) mukaan Laven ja Wengerin osallistumisnäkökulman soveltuminen 

opettajan työhön sellaisenaan on ongelmallista. Asiantuntijuuden kehittymisessä oleel-

lista on teoreettisen ja käytännöllisen tiedon sekä itsesäätelytaidon integrointi. Laven ja 

Wengerin osallistumisnäkökulmassa oppiminen keskittyy käytännöllisiin taitoihin, jolloin 

ilmiön teoreettisten käsitteiden ja mallien muodostuminen jää puutteelliseksi. Oppimi-

nen osallistumalla ja käytäntöjä toistamalla opettaa hyvien ammattikäytäntöjen lisäksi 

käytäntöjä, jotka saattavat olla haitallisia opettajan työssä. Osallistumisnäkökulman tar-

koituksena on siirtää vanhoja käytäntöjä uusille sukupolville, mikä pelkästään ei enää 
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nykypäivänä sovi opettajan työkulttuuriin. Aikaisemmin tässä tutkimuksessa kuvatut yh-

teisöllisen työkulttuurin tekijät asettavat haasteita opettajan asiantuntijuudelle. Opettajil-

ta edellytetään oman opetuksen suunnittelua, arviointia ja kehittämistä, minkä lisäksi 

opettajien tehtävät laajenevat koko koulun opetussuunnitelman kehittämiseen ja koulun 

toiminnan arviointiin yhdessä kollegoidensa kanssa (Tynjälä, 2004, 182).  

Wenger (1998; myös Lave & Wenger, 1991) on esittänyt käytäntöyhteisöjen (com-

munities of practice) käsitteen, jossa osaaminen ja asiantuntijuus välittyvät tiiviisti toi-

mivien yhteisöjen kautta. Käytäntöyhteisöillä kuvataan tietyllä alalla toimivaa ihmisten 

ryhmää, jossa työskennellään säännöllisesti joko virallisessa tai epävirallisessa vuoro-

vaikutuksessa keskenään yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiset yhteisöt ovat 

erottamaton osa arkielämää ja jokainen ihminen on osa erilaisia käytäntöyhteisöjä ko-

tona, koulussa ja työpaikoilla. Käytäntöyhteisö rakentuu kolmesta lähtökohdasta, jotka 

ovat keskinäinen sitoutuminen (mutual engagement), yhteinen tavoite (joint enterprise) 

ja jaetut välineet (shared repertoire) (Wenger, 1998, 73). Käytäntöyhteisön jäsenet si-

toutuvat toisiinsa yhteistyössä muodostamalla yhteiselle toiminnalleen normeja ja jaet-

tuja käytäntöjä, jotka pitävät yhteisön sosiaalisesti koossa. Yhteisen tavoitteen parissa 

työskennellessään käytäntöyhteisö kommunikoi, jakaa kokemuksia ja synnyttää toimin-

tansa avulla yhteisiä välineitä, kuten jaettuja merkityksiä, tarinoita ja uusia toimintatapo-

ja. Hakkarainen, Paavola ja Lipponen (2003, 4) tunnustavat käytäntöyhteisöjen merki-

tyksen, kun pyritään ymmärtämään yhteisöjen merkitystä oppimisen perustana. Heidän 

mukaansa käytäntöyhteisöt eivät kuitenkaan tuo esille kaikkia niitä piirteitä, joita tarvi-

taan innovatiivisten tietoyhteisöjen tarkasteluun. Innovatiivisen tietoyhteisön malleja 

tarkastellaan lähemmin tiedonluomisnäkökulma opettajan asiantuntijuuteen–

kappaleessa.  

Anne Edwards (2010) puhuu asiantuntijuuden suhteellisesta (relational) luonteesta, yh-

teisöllisestä asiantuntijuudesta, jossa asiantuntijuus on tehtäväsuuntautunutta ongel-

manratkaisua yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Edwardsin mukaan ympäristöl-

lä ja kulttuurilla on suuri merkitys asiantuntijuuden kehitykselle, sillä ympäristössä, jos-

sa työskennellään, luodaan omat sosiaaliset käytännöt, joiden puitteissa toimintaan. 

Yksilön täytyy tunnistaa ja tuoda esille oma asiantuntemuksensa, pystyä tulkitsemaan 

ja keskustelemaan ongelmista muiden kanssa ja ottaa muiden näkemykset huomioon. 

Yksilön asiantuntijuus kehittyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Edwards (2010) 

esittelee suhdetoimijuuden (relational agency) käsitteen, joka tarkoittaa asiantuntijan 

kykyä työskennellä muiden kanssa ja ratkaista ongelmia, joissa yhdistetään yksilöiden 

asiantuntijuutta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Edwards käyttää myös hajaute-
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tun asiantuntijuuden (distributed expertise) käsitettä kuvaamaan ammattien välistä yh-

teistyötä. Työyhteisössä on hyvä tuntea oikeat ihmiset, jotka osaavat auttaa, joten ver-

kostojen luominen on tärkeää.  

Verkostoituneen asiantuntijuuden lähestymistapa analysoi niitä sosiaalisia konteksteja, 

joissa ihmiset luovat, ylläpitävät ja kehittävät henkilökohtaisia sosiaalisia verkostojaan. 

Sen sijaan, että pidättäydytään työpaikan virallisissa organisaatioissa, yhteisöllinen 

asiantuntijuus kehittyy asiantuntijoiden henkilökohtaisten jaettujen oppimisverkostojen 

kautta (Hakkarainen, Hytönen, Vekkaila ja Palonen, 137, 2017). Nardi, Whittaker ja 

Schwarz (2000) puhuvat henkilökohtaisista sosiaalisista verkostoista avaintekijänä työ-

paikkojen sosiaalisissa rakenteissa. Heidän mukaansa informaatioaikakaudella organi-

saatiorakenteet ovat muutoksessa ja työntekijät rakentavat enenevässä määrin omia 

henkilökohtaisia sosiaalisia verkostojaan, joiden avulla osaaminen liikkuu ja yhteistyö 

rakentuu. Käytäntöyhteisön sijaan syntyy ”virtuaalisia” organisaatioita, joissa työntekijät 

rakentavat henkilökohtaisia verkostojaan yksi kontakti kerrallaan. Verkostoituminen on 

myös välttämätöntä tehokkaan työnteon ja menestyksen vuoksi.  

Kun koulun toimintakulttuurin tavoitteena on toimia oppivan organisaation tavoin ja 

opettajien työkulttuurissa pyritään yhteisöllisen toiminnan kulttuuriin, on yhteisöllisellä ja 

verkostoituneella asiantuntijuudella paikkansa opettajien asiantuntijuutta tarkasteltaes-

sa. Uudet tavat työskennellä, kuten samanaikaisopettajuus perustuu tiimityöskentelyyn, 

jossa opettajien henkilökohtaisia ominaisuuksia, koulutusta ja kokemusta voidaan hyö-

dyntää sekä oppilaiden ja opetuksen että koko opettajayhteisön hyväksi (Helakorpi, 

2001, 45). Opettajien henkilökohtaisista sosiaalisista verkostoista ja niiden kehittämi-

sestä on hyötyä, kun koulun tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös koulun ulkopuolelle 

paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa (Opetushallitus, 2016, 

36).  

3.3 Tiedonluomisnäkökulma opettajan asiantuntijuuteen 

Tiedonhankintavertauskuvassa korostuu yksilön mielensisäinen näkökulma ja osallis-

tumisvertauskuvassa puolestaan osallistuminen sosiaalisiin ja kulttuurisiin käytäntöihin. 

Kumpikaan näistä vertauskuvista ei keskity oppimiseen, jossa keskeistä on pyrkimys 

ylittää aikaisempi tieto ja luoda uutta tietoa ja käytäntöjä (Hakkarainen ym. 2003, 4). 

Paavola, Lipponen ja Hakkarainen (2002) ovat esittäneet kolmannen lähestymistavan 

oppimiseen, jota he kutsuvat tiedonluomismetaforaksi. He tekevät erottelun perinteis-

ten käytäntöyhteisöjen ja yhteisöjen, joissa muutoksen ja innovaatioiden tarkastelu on 

keskeistä välille. Nämä innovatiiviset tietoyhteisöt on tarkoituksellisesti suunniteltu tu-
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kemaan ja kehittämään uutta tietoa ja sosiaalisia käytäntöjä (Paavola ja Hakkarainen, 

2008, 58). Parhaimmillaan kehittämistyöhön orientoituneesta koulusta voisi tulla tällai-

nen innovatiivinen tietoyhteisö.  

Yhteisöllisen kehittämistyön mekanismeja puolestaan erittelee kulttuurihistoriallinen 

toiminnan teoria. Engeströmin (2016, 44) ekspansiivisen oppimisen teoria keskittyy op-

pimisprosesseihin, joissa oppimisen kohde muuttuu yksittäisistä henkilöistä ryhmiin ja 

verkostoihin. Engeströmin (2002, 87) mukaan työn laadullinen muutos ei voi tapahtua 

pelkästään valmiin tiedon ja kokemuksen omaksumisena, vaan muutos pakottaa työyh-

teisön oppimaan jotakin uutta. Teoria perustuu oppimiskehään, jossa nykyisiä käytän-

töjä ja ristiriitoja pyritään analysoimaan ja sitä kautta löytämään uusia toimintamalleja 

ongelmien ratkaisemiseksi. Uudet toimintamallit pyritään sitten soveltamisen ja yleis-

tämisen kautta vakiinnuttamaan koko toimintajärjestelmän käyttöön, niin että oppimisen 

kohteena on kokonainen toimintajärjestelmä ja sen laadullinen muutos. Ekspansiivisen 

oppimisen malli on kuvattu kuviossa 5.  

 

Kuvio 5. Ekspansiivisen oppimisen malli (Engeström, 2001, 152) 

Engeström (2002, 93) viittaa Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeeseen, joka ekspansii-

visen oppimisen mallissa kuvaa kokonaisen kollektiivisen toimintajärjestelmän epätyy-

dyttäväksi koetun toimintatavan ja uuden, ratkaisun ristiriitoihin tuovan toimintatavan 

välimatkaa. Engeström (2002, 94) myös toteaa, että uutta toimintatapaa ei voi määritel-

lä liian tarkkaan ennalta. Esimerkiksi muutos perinteisestä opettajajohtoisesta opetuk-

sesta yhteisölliseen oppimiseen ei tapahdu yksiselitteisesti siirtymällä vanhasta uuteen, 
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sillä todellisuudessa erilaiset työtyypit eivät esiinny puhtaina, vaan vanhan ja uuden 

kerrostuneina yhdistelminä (Engeström, 2002, 94).  

Bereiter ja Scardamalia (1993) näkevät asiantuntijuuden asteittain etenevänä eli prog-

ressiivisena ongelmanratkaisuna, jossa ihmiset jatkuvasti reflektoivat ja määrittelevät 

uudelleen tehtäviään. Asiantuntija ei rutinoidu, vaan investoi oppimiseen ja asettaa jat-

kuvasti uusia, monimutkaisempia ongelmia ratkaistavakseen. Bereiter ja Scardamalia 

myös korostavat yhteisön merkitystä asiantuntijuuden kasvussa. Progressiivinen on-

gelmanratkaisu on koko asiantuntijaorganisaation ominaisuus, ei vain yksilön. Työyh-

teisö, jossa toiminnan kehittäminen on jatkuvaa, edellyttää myös yksilöltä jatkuvaa ke-

hittymistä. Bereiter ja Scardamalia (1993, 106) puhuvat toisen asteen ympäristöistä, 

joissa asiantuntijatyö tapahtuu. Asiantuntijayhteisöt työskentelevät verkostoissa, joissa 

onnistuneen suorituksen kriteerit asteittain kasvavat. Toisen asteen ympäristöissä asi-

antuntijat mukautuvat asteittain muuttuviin olosuhteisiin ja pyrkivät nostamaan suoriu-

tumisen kriteerejä sekä itselleen että toisille.  

Bereiter (2002) on kehitellyt tiedonrakentamisen teorian, jossa pääosassa ovat käsit-

teelliset artefaktit. Käsitteelliset artefaktit ovat tieto-objekteja, joita voidaan jakaa, kehit-

tää ja laajentaa sosiaalisen yhteisön älyllisten voimavarojen avulla. Bereiter mukaan 

tiedosta on tullut tietoyhteiskunnassa luomisen kohde, ja tiedonrakentelu on yhteisön 

jaettu ponnistus uuden tiedon tuottamiseksi. Scardamalian ja Bereiterin (2016) mukaan 

tiedonrakentamisen teorian tavoitteena kasvatuksessa on tehdä kouluista tietoa luovia 

organisaatioita. Tiedon edistämisen ja ideoiden kehittelemisen vastuu on kollektiivisesti 

oppilailla opettajien sijaan. Opettajilla täytyy olla kokemusta tiedon rakentelusta, jotta 

he voivat auttaa ja opastaa oppilaita tiedon luojina. Opetushenkilökunnan täytyy toimia 

tiedonrakenteluyhteisönä, joka pyrkii edistämään huipputason opetusta sekä käsitteel-

lisellä että käytännöllisellä tasolla.  

Nonakan ja Takeuchin (1995, 61–62) tietoa luovan organisaation teoria perustuu hiljai-

sen (tacit) ja täsmällisen (explicit) tiedon sykliseen malliin (kts. kuvio 6), jossa yksilöi-

den hiljaista tietoa muunnetaan julkiseksi koko organisaation käyttöön ja toisaalta julki-

nen tieto pyritään saamaan yksilöiden käyttöön. Prosessi alkaa hiljaisen tiedon sosiali-

soinnilla, jakamisella, jossa hiljainen tieto yritetään saada julkiseksi tiedoksi. Seuraa-

vassa vaiheessa tämä tieto ulkoistetaan, luodaan käsitteitä ja konsepteja, minkä jäl-

keen tietoa yhdistellään aikaisempaan tietoon ja rakennetaan systeemistä tietoa. Vii-

meisessä sisäistämisen prosessissa tiedosta tulee operationaalista tietoa ja käytäntöjä, 

ja sykli alkaa uudestaan. Nonakan ja Takeuchin (1995, 235) mukaan innovaatioiden 
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luomisessa tärkeää on tiedon luomisen prosessit, ei tieto itsessään. Prosessit, joissa 

uutta tietoa luodaan, ovat innovatiivisen toiminnan kulmakiviä.  

 

Kuvio 6. Tiedon spiraali (Nonaka ja Takeuchi, 1995, 71) 

Hakkaraisen, Paavolan ja Lipposen (2003) mukaan sekä Engeströmin ekspansiivisen 

oppimisen malli, Bereiterin tiedonrakentelu että Nonakan ja Takeuchin tiedon luomisen 

malli edustavat tiedonluomismetaforan mukaista käsitystä oppimisesta. Tiedonluomis-

vertauskuvalle on keskeistä yhteisöjen ja sosiaalisten käytäntöjen merkitys. Hakkarai-

nen ja kumppanit (2003, 8) puhuvat innovatiivisista tietoyhteisöistä, joiden koko toimin-

ta tähtää uuden tiedon ja tätä tukevien käytäntöjen luomiseen. Yhteisön saavutukset ja 

ihmisten asiantuntijuus toimivat vuorovaikutuksessa niin, että yksilön saavutukset tuke-

vat kollektiivista toimintaa ja kollektiiviset käytännöt auttavat yksilöä kehittämään omaa 

osaamistaan yli aikaisempien saavutusten. Innovatiivisten tietoyhteisöjen toiminta on 

riippuvainen jäsentensä osaamisen kehityksestä, ja tärkeää on yksilön asiantuntijuuden 

(vertikaalinen) kehittämisen lisäksi suhteuttaa omaa osaamistaan myös muiden työyh-

teisön jäsenten osaamiseen (horisontaalinen osaaminen) (Hakkarainen ym., 2003, 9). 

Engeströmin (1999, 256) mukaan tällaisella oppimisella on tärkeä rooli moniammatilli-

sessa ympäristössä, jossa asiantuntijuus jakautuu heterogeenisesti. Esimerkiksi perus-

koulussa henkilökunta koostuu luokanopettajista, aineenopettajista, erityisopettajista ja 

muusta koulun henkilökunnasta. Oman ammatillisen osaamisen kehittämisen lisäksi 

opettajien on tärkeää liikkua myös sivusuuntaan ja työskennellä yhdessä erilaisten asi-

antuntijoiden kanssa. Horisontaalista oppimista tapahtuu tällaisen yhteisöllisen tekemi-

sen tuloksena.  
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Messmann, Mulder ja Gruber (2010, 22–23) puhuvat innovatiivisesta toiminnasta työs-

sä (innovative work behaviour) tärkeänä osana opetuksen kehittämistä. He viittaavat 

innovaatioihin tuotteena tai prosessina mikä on uusi, sovellettavissa ja hyödyllinen jol-

lekin ihmiselle, ryhmälle tai organisaatiolle. Innovatiivinen toiminta työssä viittaa toimin-

toihin, jotka on toteutettu innovaatioprosessin aikana. Prosessin ydin on synnyttää uu-

sia ideoita, jotka voidaan myös toteuttaa käytännössä. Messmannin ja kumppaneiden 

(2010, 38) mukaan innovatiiviseen toimintaan työssä vaikuttavat ammatilliset ominais-

piirteet. Kokeneemmat opettajat pystyvät työkokemuksen kautta reflektoimaan parem-

min omaa ammatillista osaamistaan ja käyttämään sitä innovatiiviseen toimintaan. Kun 

opettamisen rutiinit ovat hyvin hallussa, resursseja jää enemmän uusien ideoiden kehit-

tämiseen. Opettajien henkilökohtaiset kontaktit niin koulun sisällä kuin ulkopuolellakin 

auttavat innovatiivisessa toiminnassa työssä. 

Tiedonluomisnäkökulma opettajan asiantuntijuuteen on Tynjälän (2004, 188) mukaan 

opettajankoulutuksen ja opettajan ammatillisen kehittämisen kannalta keskeinen. Tie-

don tuottaminen ja sen soveltaminen on todettu hitaammaksi ja tehottomammaksi ope-

tusalalla kuin vaikka teknillisten tieteiden alalla, ja opettajien ammattitaito perustuu suu-

relta osin henkilökohtaiseen opetuskokemukseen ja kollegoiden kanssa keskusteluihin 

(OECD, 2000, 44). Hakkaraisen ja kumppaneiden (2003, 11–12) mukaan innovatiiviset 

tietoyhteisöt tähtäävät uuden tiedon ja käytäntöjen kehittämiseen progressiivisen on-

gelmanratkaisun avulla. Asiantuntijuus jakautuu yhteisön jäsenten kesken ja yhteisöllä 

on kollektiivinen vastuu jokaisen ammatillisen osaamisen kehityksestä. Yhteisön jäse-

nillä on vahvat suhteet ja tiedon luomisen tukena käytetään myös suhteita ulkopuolisiin 

asiantuntijoihin. Asiantuntijuuden kehitykselle olennaista on, että perusasioiden ja taito-

jen ollessa hallinnassa, vapautuvia henkisiä voimavaroja käytetään uusien haasteiden 

ja ongelmien identifioimiseen ja ratkaisemiseen. Opettajien asiantuntijuuden kehityk-

sessä voisi olla arvokasta kehittää koulun toimintakulttuuria innovatiivisen tietoyhteisön 

mallin suuntaan.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata pääkaupunkiseudulla sijaitsevan koulun toi-

mintakulttuuria ja kartoittaa opettajien käsityksiä ja kokemuksia ammatillisesta osaami-

sesta, asiantuntijuuden kehityksestä ja koulun muutoksesta. Tutkimuksessa mukana 

olevassa koulussa uudistetaan opetusta ennakkoluulottomasti ja koulu on ollut mukana 

useassa kehityshankkeessa. Tämä tutkimus on osa Kasvava Mieli –hanketta, jonka ta-

voitteena on koulun kokonaisvaltaisen kehittäminen tukeminen.  

Yhteiskunnan ja koulun muutos haastaa nykyisiä toimintakäytäntöjä monella tasolla. 

Koulun toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen toteutumisessa. 

Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät, ja toimin-

takulttuuri vaikuttaa siinä työskenteleviin, vaikka sen roolia ja merkitystä ei aina tunnis-

tettaisi. Koulun muutoksessa pyritään kohti yhteisöllisempää toimintakulttuuria ja kou-

lun toimintakulttuuria ohjaavat periaatteet sekä monipuoliset työtavat ohjaavat tähän. 

Tutkimuksessa mukana olleessa koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä ja ryhmätyötaito-

ja, ja oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa ja koko koulun toiminnan suunnitteluun. 

Koulun opetus on inklusiivista ja työtavat, kuten yhteisopetus tukevat inklusiivisen ope-

tuksen toteutusta. Tässä tutkimuksessa olin kiinnostunut siitä, millaisena opettajat ko-

kevat koulunsa toimintakulttuurin. Opettajia haastattelemalla halusin nähdä, mitä teki-

jöitä opettajat nostavat esille kertoessaan omasta koulustaan. Ensimmäiseksi tutki-

muskysymykseksi muotoutui: 

1. Millaisena opettajat kokevat koulunsa toimintakulttuurin? 

Koulun muutos tuo haasteita myös opettajan ammatilliselle kehittymiselle. Vaikka opet-

tajan ammattiin valmistutaan, opettajan asiantuntijuus kasvaa ammatillisen oppimisen 

ponnistusten myötä. Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri vaatii myös opettajilta tiivistä 

yhteistyötä koulun sisällä, oppilaiden huoltajien ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Opettajien verkostot edistävät opetuksen kehittämistä ja niissä voi vahvistaa omaa 

ammatillista kehittymistään. Tässä tutkimuksessa minua kiinnostaa, miten opettajat ko-

kevat oman asiantuntijuutensa, ammatillisen kehittymisensä osana kouluyhteisöä ja 

koulun ulkopuolisissa verkostoissa. Haastattelemalla opettajia halusin nähdä miten he 

näkevät ammatillisen kehittymisen ja itsensä osana työyhteisöä. Toinen tutkimuskysy-

mys on:  

2. Miten opettajien ammatillinen osaaminen ja asiantuntijuuden eri näkökulmat 

tulevat esille heidän kokemuksissaan? 
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Tämä tutkimus on osa Kasvava Mieli –hanketta, jonka tavoitteena on koulun kokonais-

valtainen kehittäminen. Valituissa tutkimuskouluissa pyritään digitaalis-pedagogisen ja 

systeemisen muutoksen tukemiseen koulujen ja tutkijoiden yhteistyössä. Tässä tutki-

muksessa olin kiinnostunut siitä, minkälaisia asioita opettajat nostavat esiin kysyttäes-

sä koulun kehitystarpeita. Opettajien haastatteluilla halusin selvittää opettajien koke-

muksia koulun kehitystarpeista, ja millaisena he koulun kehitystyön näkivät. Kolmas 

tutkimuskysymys on:  

3. Millaisia kehitystarpeita opettajat kokevat koululla tällä hetkellä olevan? 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia laadullisella teemahaastattelulla tehdyn tut-

kimusaineiston sisällönanalyysin avulla. Seuraavissa kappaleissa kerron tarkemmin 

tutkimuksen toteutuksesta ja tutkimustuloksista.  
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5 Tutkimuksen toteutus  

5.1 Tutkimuskonteksti ja osanottajat 

Tutkimus toteutettiin pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa yhtenäisessä peruskoulussa. 

Koulu toimii alueensa lähikouluna, ja luokilla 1–9 opiskelee noin 880 oppilasta. Luokilla 

7–9 voi opiskella painotetussa opetuksessa, jonne haetaan erikseen. Opettajia koulus-

sa työskentelee noin 70.  

Koulu on mukana Kasvava mieli (Growing Mind)– hankkeessa. Monitieteinen Kasvava 

Mieli–projektitutkimus toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja koulujen kans-

sa. Tutkimuksen tavoite on tuottaa välineitä sekä koulujen toimintakulttuurin kehittämi-

seen, että sen oppilaille ja opettajille henkilökohtaiseen uudistamiseen ja kehittämiseen 

tukien uuden opetussuunnitelman tavoitteita, opiskelijoiden 2000-luvun taitoja ja opet-

tajien ammatillista kehitystä (Growing Mind, 2019). Kasvava mieli-hankkeessa haasta-

teltiin opettajia useassa peruskoulussa ja tähän tutkimukseen valikoitui mukaan yksi 

näistä kouluista.  

Tutkimuksessa mukana ollut koulu on mukana myös Helsingin kaupungin opetusviras-

ton digitalisaatio-ohjelmassa, jossa ydinajatuksena on voimauttaa kaikki koulut kehit-

tämään omaa digitaalista toimintakulttuuria (Helsingin kaupungin opetusvirasto, 2016, 

8). Koulun systeeminen kehittäminen pyrkii pysyvään toimintakulttuurin muutokseen, 

jossa digitalisaatio näkyy kokonaisvaltaisina muuttuneina opetus- ja oppimiskäytäntei-

nä oppilaan arjessa (Helsingin kaupungin opetusvirasto, 2016, 15). Digitalisaatio-

ohjelman toteuttaminen perustuu innovatiiviseen kehittämiseen valituissa kokeilukou-

luissa, joissa kehitetyt hyvät käytänteet toimivat ja ovat myös muiden koulujen käytet-

tävissä (Helsingin kaupungin opetusvirasto, 2016, 18). Tutkimuksessa mukana ollut 

koulu on yksi näistä innovatiivisista kokeilukouluista. 

Tähän tutkimukseen peruskoulusta osallistui 12 opettajaa. Koulussa järjestettiin Kas-

vava Mieli –hankkeen kehittämistyöpaja, jonka yhteydessä opettajia kutsuttiin haasta-

teltaviksi. Lähtökohta haastatteluille oli koulun kehittämisen tukeminen ja tiedon ke-

rääminen tätä kehittämistyötä. Haastateltavaksi haluttiin saada mahdollisimman mo-

nenlaisia opettajia ja työpajassa luvattiin haastatella kaikki opettajat, jotka suostuivat 

haastatteluihin. Haastattelut perustuivat vapaaehtoisuuteen. Haastatellut opettajat oli-

vat sekä luokanopettajia, aineenopettajia että erityisopettajia. Kokemusta tästä tutki-

muksen kohteena olevasta peruskoulusta haastateltavilla oli yhdestä vuodesta 15 vuo-

teen ja työtaustaa koulumaailmasta ylipäänsä haastateltavilla oli juuri valmistuneesta 



 

 

37 

 

yli 20 vuoden kokemukseen. Taulukossa 3 on kuvattu tutkimusaineistoa, ja siinä näkyy 

myös haastateltavien ammatillinen rooli, eli onko haastateltava luokanopettaja (LO), ai-

neenopettaja (AO) vai erityisopettaja (EO) ja työkokemus vuosina.  

 

5.2 Tutkimusaineisto 

Haastatteluaineisto kerättiin osana Kasvava Mieli -tutkimus- ja kehittämishanketta. 

Haastattelut ovat osa pidempää toimintakulttuurin kehittämisprosessia ja toimivat 

hankkeen alkukartoituksena, jossa pyritään selvittämään koulujen kehitystarpeita. 

Kaikki opettajahaastattelut (12) suunnittelivat ja toteuttivat Kasvava Mieli – hankkeen 

tutkijat kevään 2019 aikana. Haastattelijat ja haastateltavat olivat tulleet osittain tutuiksi 

jo kehittämistyöpajoissa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja ne kestivät 

keskimäärin 45 minuuttia. Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jol-

loin haastattelun aihepiirit, teemat oli etukäteen määrätty ja kysymykset olivat kaikille 

haastateltaville samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ollut, vaan haastateltava 

sai vastata omin sanoin (Eskola ja Suoranta, 1998, 87). Eskola ja Suoranta (1998, 86) 

toteavat, että haastattelu on vuorovaikutusta, jossa molemmat osapuolet vaikuttavat 

toisiinsa. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 199) mukaan haastattelu on ai-

nutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, ja sen etuna on joustavuus, koska siinä ollaan 

suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Haastatteluaiheiden jär-

jestystä on mahdollista säädellä ja tutkija voi tarvittaessa kysyä selventäviä kysymyksiä 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007, 200). Myös tässä tutkimuksessa jokainen haas-

tattelu oli jossain määrin omanlaisensa, ja haastattelurunkoa sovellettiin joustavasti 

kunkin haastattelun etenemisen mukaan niin, että kaikki oleelliset teemat tulivat käsitel-

tyä. Vaikka haastateltavat pääsivät puhumaan hyvin vapaamuotoisesti, yhteiset teemat 

takasivat sen, että kaikkien haastateltavien kanssa puhuttiin jossain määrin samoista 

asioista (Eskola ja Suoranta, 1998, 88–89).  

Haastattelurunko on tämän opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). Taulukkoon 3 on tiivistetty 

tutkimusaineiston määrä ja jokaisen haastattelulitteraatin pituus.  
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Taulukko 3: Tutkimusaineiston kuvaus 

Haastateltava 
(rooli) 

Kokemus täs-
sä koulussa 

(vuosia) 

Työkokemus 
yhteensä 
(vuosia) 

Litteraatin pi-
tuus sivuina 

Litteraatin pi-
tuus sanoina 

H1 (LO) 6 6 10 4 481   

H2 (AO) 14 20 15 7 441   

H3 (LO) 1 7 16 8 379   

H4 (EO) 1 26 15 7 604   

H5 (LO) 12 17 15 7 992   

H6 (EO) 2 10 16 7 046   

H7 (AO) 3 15 14 6 272   

H8 (LO) 1 6 9 4 318   

H9 (AO) 5 7 27 8 087   

H10 (AO) 15 20 22 7 242   

H11 (LO) 9 19 21 8 095   

H12 (AO) 15 20 21 6 938   

Yhteensä 7 (ka.)  14 (ka.)  201 83 895   
 
 
Tutkimuksen aineistona käytettyjen haastatteluiden runko (liite 1) oli rakennettu koulun 

kehittämistarpeiden, opettajien yhteistyön ja opettajien ammatillisen kehittymisen ym-

pärille. Haastattelu oli jaettu osioihin seuraavasti: 1) taustakysymykset, 2) koetut kehi-

tystarpeet, 3) yhteistyö, 4) minä opettajana ja 5) yhteenveto. Taustakysymykset kartoit-

tivat haastateltavan roolia koulussa, työkokemusta ja -taustaa. Koetuilla kehitystarpeilla 

pyrittiin saamaan esille opettajien kokemuksia koulun toiminnasta ja kehitystarpeista ja 

siitä, kuka tai mikä voi vaikuttaa näihin tarpeisiin. Haastattelun yhteistyö-osion kysy-

mykset koskivat koulun sisäistä yhteistyötä, opettajien tiimityöskentelyä ja yhteistyötä 

koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Minä opettajana –osion kysymyksillä tutkittiin 

opettajien ammatilliseen kehittymiseen liittyviä päämääriä ja tavoitteita henkilökohtai-

sesti ja osana työyhteisöä. Lopun yhteenvedossa pyydettiin vielä kuvailemaan koulun 

toimintakulttuuria ja kertomaan minkälaista tukea toivoo hankkeen tutkijoilta ja verkos-

tolta.  

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Helsingin yliopiston tutkimusavustajat litteroivat haas-

tattelut tekstiksi kesällä 2019. Tiittulan ja Ruusuvuoren (2005, 16) mukaan litteroinnin 

tarkkuus on riippuvainen tutkimuskysymyksistä ja käytetystä tutkimusmetodista. Mitä 

enemmän aineistoa analysoidaan vuorovaikutuksena, sitä tärkeämpää on litteroinnin 

tarkkuus. Kun aineiston analysointi tehtiin koodaamalla ja kategorisoimalla, litteroinnin 

tarkkuudeksi riitti puhutun kielen kirjoittaminen tekstiksi. Aineiston litteroinnin yhteydes-
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sä haastatteluaineisto pseudonymisoitiin, jolloin henkilötiedot koodattiin, eikä koodattu-

ja tietoja voi yhdistää tiettyyn henkilöön ilman koodiavainta (Tietosuoja, 2019). Litte-

roinnin jälkeen kopiot aineistosta luovutettiin minulle. Tutkimukseni suoritettiin siis mui-

den tutkijoiden kokoaman haastatteluaineiston perusteella. Vaikka henkilökohtainen 

osallistuminen haastatteluteemojen suunnitteluun ja haastatteluihin olisi ollut opetta-

vaista, teemat olivat kuitenkin selkeitä ja aineisto sen luonteista, että sitä oli materiaalin 

varassa helppo lähestyä ja analysoida.   
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5.3 Tutkimusaineiston laadullinen analyysi 

5.3.1 Laadullinen sisällönanalyysi menetelmänä 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara, 2007, 157), ja tutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja kuvaa-

maan tiettyä toimintaa tai tapahtumaa tai tehdä tulkintaa jostakin ilmiöstä (Eskola ja 

Suoranta, 1998, 61). Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tavoittaa ihmisen omat 

kuvaukset koetusta todellisuudesta (Vilkka, 2015, 118). Tutkimuksessa on otettava 

huomioon, että todellisuutta ei voi pilkkoa osiin ja tapahtumat muovaavat toinen toisi-

aan, mutta tavoitteena on kuitenkin pyrkimys kuvata kohdetta mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007, 157).  

Tässä tutkimuksessa tutkittiin opettajien kokemuksia koulun toimintakulttuurista ja 

omasta ammatillisesta kehittymisestään, joten laadullinen lähestymistapa sopi tutki-

muksen tavoitteisiin ja tuki kohteena olevien ilmiöiden kuvausta, tulkitsemista ja eritte-

lyä. Koska kohteena on yhden koulun opettajien käsityksen, en pyrkinyt tulosten yleis-

tämiseen, vaan kuvaamaan kohteena olevan koulun tilannetta tapaustutkimuksen ta-

paan. Tapaustutkimuksessa pyritään tuottamaan rikas ja monitahoinen kuvaus kohtee-

na olevasta monimutkaisesta ilmiöstä sen kannalta olennaisista tekijöistä (Eskola ja 

Suoranta, 1998, 62).  

Laadullisen tutkimuksen tyypillinen piirre on, että käytetään induktiivista analyysia, jos-

sa lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesin testaaminen, vaan aineiston monitahoinen 

ja yksityiskohtainen tarkastelu (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2017, 160). Induktiivi-

sessa päättelyssä keskeistä on aineistolähtöisyys (Hirsjärvi ja Hurme, 2001, 136), ja 

tähän tutkimukseen valittiinkin aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Vilkan (2015, 164) 

mukaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin tavoitteena on tavoittaa tutkimusaineistosta 

toimintaan vaikuttavia syvempiä tekijöitä ja prosesseja, jotka auttavat ymmärtämään 

osanottajien toiminnan logiikkaa tai tyypillisiä tapahtumakulkuja tai kertomuksia. Aineis-

tosta karsitaan kaikki tutkimusongelman kannalta tarpeeton tieto pois, jonka jälkeen ai-

neisto tiivistetään sekä ryhmitellään uudestaan johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi.  
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5.3.2 Analyysiprosessin kulku 

Analyysiprosessin aluksi luin litteroidut haastattelut huolellisesti läpi. Aineiston analyy-

siin lähdin täysin aineiston ehdoilla, koska haastattelurunko ja haastattelulitteraatit eivät 

olleet minulle ennestään tuttuja. Analyysiprosessin mallina käytin Seidelin (1998) NCT-

prosessia, joka on kehitetty juuri laadullisen tiedon analyysiin. Malli koostuu kolmesta 

vaiheesta, joista ensimmäinen on mielenkiintoisten asioiden huomioiminen (Noticing 

things), toinen viittaa merkityksellisten asioiden keräämiseen (Collecting things) ja kol-

mas asioiden tulkintaan (Thinking about things). Seidelin malli on havainnollistettu ku-

viossa 7.  

 

Kuvio 7. Laadullisen analyysiprosessin kulku Seidelin (1998) mukaan 

Friesen (2012, 92) mukaan NCT-prosessi voi näyttää lineaariselta, mutta todellisuu-

dessa analyysia tehdessä tutkija joutuu kulkemaan moneen kertaan edestakaisin ha-

vainnoinnin, keräämisen ja tulkinnan välillä, kuten kuvion 7 keskellä olevat nuolet osoit-

tavat.  

NCT-mallin mukaisesti ensimmäisten lukukertojen aikana alkoi hahmottua, millaisista 

aiheista haastatteluiden aikana oli puhuttu ja minkälaisia teemoja haastateltavat olivat 

tuoneet esiin. Opettajien puheissa toistuivat koulun aktiivinen toimintakulttuuri sekä 

opettajien ammattitaito ja yhteistyö. Lisäksi koulun kehityshankkeet ja -tarpeet nousivat 

esiin jokaisessa haastattelussa. Tutkimuksen ydinteemat ja myös teoreettinen viiteke-

hys alkoivat hahmottua näistä aiheista. Kiviniemen (2010, 74 – 80) mukaan laadullisen 

aineiston analyysin lähtökohtana onkin kehittää kerätystä aineistosta käsitteellisesti 

mielekkäitä ydinteemoja ja tutkittavan ilmiön käsitteellistäminen tapahtuu vähitellen. 

Tutkijat voivat harvoin turvautua etukäteen hahmotettuun teoriaan. Kirjallisuuteen pe-

rehtyminen kuitenkin tuki yrityksiäni hahmottaa oleellisia ilmiöitä.   
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Seuraavassa analyysin vaiheessa, jossa aloin kerätä mielenkiintoisia asioita ylös, siir-

ryin laadullisen aineiston analyysiin digitaalisen ATLAS.ti–sovelluksen varassa. Ohjel-

ma tarjosi työkaluja, jotka auttoivat minua laadullisen aineiston hallinnassa ja jonka 

avulla oli helpompi luokitella ja jäsentää aineistoa sekä kehittää edelleen luokittelujär-

jestelmää (Rantala, 2010, 108).  

Aineiston analyysi oli käytännössä sen lukemista useaan kertaan, tekstien luokittelua, 

vertailua ja tulkitsemista. Vaikka analyysin apuna käytettiin ATLAS.ti–ohjelmaa, olin tie-

toinen, ettei ohjelma tee analyysin tarvitsemaa ajatustyötä tutkijan puolesta. Analyysis-

sa nojauduin eräänlaiseen koodaa ja hae heuristiikkaan, jota selitetään alempana tar-

kemmin. Rantalan (2010, 113) mukaan koodaa ja hae –menetelmä edustaa suhteelli-

sen avointa analyyttistä lähestymistapaa, joka sopii monenlaisiin teoreettisiin ja mene-

telmällisiin lähestymistapoihin. ATLAS.ti on suunniteltu nimenomaan tukemaan tämän 

mukaista aineistolähtöistä analyysiä.  

Tallensin litteroidut aineistot ATLAS.ti –ohjelmaan, jossa aloin käydä niitä läpi syste-

maattisesti haastattelukysymys ja -vastaus kerrallaan. Aineiston koodit syntyivät aineis-

ton minulle antamien vihjeiden perusteella (Rantala, 2010, 113). Jos aineiston edusta-

maa ilmiötä vastaavaa analyyttistä käsitettä ei vielä ollut, loin uuden koodin. Jos kysei-

nen kohta liittyi johonkin aikaisemmin luotuun käsitteeseen, linkitin tekstin jo olemassa 

olevaan koodiin. Aineiston jäsentämisen vaiheessa liikuin aineiston ja sen pohjalta syn-

tyvän koodijärjestelmän välillä (Rantala, 2010, 114). Friesen (2012, 93) mukaan NCT-

malli ei ohjaa koodausta mihinkään tiettyyn muottiin, vaan tutkija voi käyttää valitse-

maansa koodaustapaa riippuen tutkimuksen menetelmästä ja tavoitteista.  Tässä koo-

dauksen ensimmäisessä vaiheessa koodaustapa oli induktiivinen (Friese, 2012, 93), 

jossa havainnot lähtivät yksittäisistä sanoista tai lauseista ja pohjautuivat täysin aineis-

toon.  

Teknisesti koodaus tarkoittaa tekstisegmentin maalaamista hiirellä ja tämän kohdan 

luokittelemista vastaavan koodin varassa (Rantala, 2010, 114). ATLAS.ti –ohjelmassa 

”Open coding” –komennolla loin uuden koodin ja ”List coding” –komennolla etsin listalta 

jo valmiiksi luotuja koodeja, joihin linkitin uuden tekstinpätkän. Näin koodaten kävin läpi 

koko litteroidun aineiston.  

Ensimmäisen koodauskierroksen jälkeen minulla oli noin 300 koodia, mikä tuntui sel-

keästi liian suurelta määrältä. Friese (2012, 94) toteaakin, että tietokoneella tehdyn 

koodauksen haittapuolia on liian monien koodien synty. Seuraten Rantalan (2010) 

Koodaa ja hae –menetelmän ohjeistusta, aloin seuraavaksi systemaattisesti vertaile-
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maan keräämiäni koodeja ja yhdistelemään samaa tarkoittavia koodeja yhteen. AT-

LAS.ti – ohjelmassa tämä tapahtuu ”Merge”-komennon avulla. Samaa tarkoittavat koo-

dit valitaan ja yhdistetään yhdeksi koodiksi. Koodien vertailun ja yhdistämisen jälkeen 

päädyin noin 80 koodiin, mikä alkoi tuntua järkevämmältä ja helpommin käsiteltävältä 

määrältä.  

Koodien yhdistämisen ja vertailun pohjalta aloin ryhmitellä koodeja keskenään temaat-

tisesti yhteensopiviksi koodiryhmiksi. Näistä koodiryhmistä muodostui ylemmän tason 

kategorioita. Kategoriat ja koodit niiden sisällä elivät jatkuvasti ja lopullinen ryhmittely ja 

kategorioiden nimitys syntyi vasta usean koodauskierroksen jälkeen. Lopulliset katego-

riat ovat osittain päällekkäisiä ja toisiaan tukevia ja niissä toistuu samoja koodeja. 

NCT-mallin (Seidel, 1998, 5) mukaan analyysin viimeisessä tulkintavaiheessa on tar-

koitus tutkia kerättyjä koodeja ja ryhmittelyjä ja etsiä niiden välisiä suhteita sekä tehdä 

yleisempiä löytöjä tutkittavasta ilmiöstä. Tarkastelin aineiston ryhmittelyjä suhteessa 

tutkimuskysymyksiin ja teoreettiseen viitekehykseen. Aineiston analyysiprosessin tu-

loksena syntyi 4 kategoriaa, jotka kuvaavat koulun toimintakulttuuria, 3 kategoriaa, jot-

ka liittyvät opettajien asiantuntijuuteen ja ammatilliseen kehittymiseen, sekä 3 kategori-

aa koulun kehitystarpeista. Taulukossa 4 on esimerkki aineiston analyysiin sisältynees-

tä koodauksesta.  
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Taulukko 4: Esimerkki aineiston analyysiin sisältyneestä koodauksesta 

Pääkategoria Alakategoria Koodi Lainaus  
Koulun toiminta-
kulttuurin kulma-
kivet 

Yhteisopettajuus 
voimavarana 

Opettajien yhteistyö 
vuorovaikutuksena 
ja työn reflektointina 

"Tottakai se on mun mie-
lestä kehittää meidän 
kaikkien opetusta parem-
paan suuntaan kun saa 
ideoita ja vinkkejä siltä 
toiselta. Sitte et miten mi-
ten voitaisiin tehdä ja sit 
myöski se et on mahdol-
lisuus reflektoida näitä 
oppilaiden haasteita toi-
sen opettajan kanssa" 

Opettajien asian-
tuntijuus 

Opettajien am-
matillinen kehit-
tyminen 

Opettajien aktiivi-
suus, itseohjautu-
vuus ja sitoutuminen 

"Mutta tota meillä teh-
dään… öö ne kollegat 
kenen kans eniten teen 
hommia ni kaikki niist on 
tosi aktiivisia ja järjeste-
tään asioita tänne koulul-
le ja viedään oppilaita 
ja… kerätään rahaa ja 
tehään yhteistyötä van-
hempien kanssa… " 

Koetut kehitys-
tarpeet 

Yhteiset peli-
säännöt ja koulu-
rauha  

Yhteiset pelisäännöt 
ja niistä kiinnipitämi-
nen 

"Tietenki periaatteessa 
meillä on tiettyjä yhteisiä 
linjoja, mutta mut käytän-
tö ei aina välttämättä sitte 
oo ihan sitä ja tietenki ku 
meil on nyt rehtori vaih-
tunut niin sitte et mitä on 
nyt sitte uudet käytänteet 
ja vanhat käytänteet ja" 

 

  



 

 

45 

 

5.3.3 Tutkimuksen eettisyys 

Tämän tutkimuksen toteuttamisessa otettiin huomioon tutkimusetiikan näkökulmasta 

oleelliset seikat. Tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä silloin, kun se on toteu-

tettu hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2013). Kasvavan Mielen tutkimuksessa nojaudutaan Euroopan yhteisön tietosuojasää-

döksiin (General Data Protection Regulation; tietosuojailmoitus on saatavana osoittees-

ta https://gdpr-info.eu/). Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin 

toimikunta antoi loppukeväästä 2018 hankkeesta myönteisen lausunnon. Helsingin 

kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala antoi hankkeen työpaketille 5 (Koulu-

jen systeeminen kehittäminen) tutkimusluvan joulukuussa 2018, ja opettajahaastattelut 

suoritettiin sen jälkeen. Osanottajat olivat saaneet Kasvava mieli –hankkeen tutkimus-

tiedotteen, jossa haastateltavalle kerrottiin tutkimuksen yleiset tarkoitukset, menetelmät 

ja aineiston käyttötarkoitus. Tämän jälkeen he allekirjoittivat suostumuslomakkeen (in-

formed consent), jossa vahvistivat ymmärtäneensä annetun tiedon ja antoivat vapaa-

ehtoisen suostumuksen tutkimukseen osallistumiselle (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 

2007, 25). Osanottajille myös kerrottiin, että heillä on oikeus keskeyttää haastattelu 

missä tahansa vaiheessa.  

Tutkimuksen haastattelijat ja aineiston litteroijat ovat Helsingin Yliopiston henkilökuntaa 

ja he ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen käsitellessään haastatteluaineistoa. 

Nimellistä aineistoa säilytettiin Helsingin yliopiston tietoturvallisilla palvelimilla ja käsitel-

tiin ainoastaan internetistä erotetuilla yliopiston tietokoneilla. Minulle luovutettiin ainoas-

taan pseudonymisoitu litteroitu aineisto, josta oli poistettu kaikki haastatteluissa mah-

dollisesti esiintyneet viittaukset henkilöihin. Haastateltavista käytettiin koodinimikkeitä 

H1, H2, H3, jne. Olen omalta osaltani käsitellyt aineistoa tietokoneella ilman verkkoyh-

teyttä ja pitänyt huolen, ettei aineisto ole missään vaiheessa päässyt ulkopuolisten kä-

siin. Kun olen tehnyt analyysiani ja raportoinut tutkimustuloksiani, olen pyrkinyt huoleh-

timaan, ettei haastateltavien henkilöllisyys paljastu aineistolainausten tms. perusteella.   

Aineiston käsittelyn lisäksi hyvän tutkimuksen tekemiseen liittyy tiedeyhteisön tunnus-

tamia toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimus-

työssä (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara, 2007, 24), joita tutkijan tulee noudattaa. Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 25) mukaan tutkimuksen lähtökohtana on ihmis-

arvon kunnioittaminen. Pyrin antamaan haastateltavien tuottamasta sisällöstä moni-

puolisen ja täsmällisen kuvan. Suhtauduin haastateltaviin ja heidän ajatuksiinsa kunni-

oittavasti ymmärtäen niitä ihanteita, kehittämispyrkimyksiä, rajoitteita ja haasteita, joita 
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heidän ammatilliseen työhönsä liittyy. Tekstin asiasisältöjä lainatessa olen pyrkinyt 

osoittamaan ne vaaditulla viittaustekniikalla. Käytetyt tutkimusmenetelmät olen selos-

tanut huolellisesti ja analyysin tueksi pyrin tuomaan mahdollisimman paljon tekstilaina-

uksia, joilla perustelen tekemiäni tulkintoja.  
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6 Tulokset  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli analysoida opettajien kokemusten perusteella (1) 

millaisena opettajat kokevat koulunsa toimintakulttuurin, (2) miten opettajat kokevat 

oman ammatillisen osaamisensa ja asiantuntijuutensa kehityksen sekä (3) millaisia ke-

hitystarpeita opettajat kokevat koululla tällä hetkellä olevan. Haastatteluiden analyysi-

prosessissa syntyi kolme pääkategoriaa: koulun toimintakulttuurin kulmakivet, opettaji-

en ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuus sekä koetut kehitystarpeet. Jokaisen 

pääkategorian alle syntyi alakategorioita taulukon 5 mukaisesti. Tässä tulososiossa ra-

portoidaan tutkimuksen tulokset edeten tutkimuskysymys kerrallaan. Analyysiproses-

sissa syntyneet pää- ja alakategoriat ohjaavat tulosten raportointia. Liitteessä 2 on 

koottuna yhteenveto siitä, kuinka moni opettaja on puhunut mistäkin alakategorian ai-

heesta.  

Taulukko 5: Analyysiprosessin tuloksena syntyneet pää- ja alakategoriat 

Pääkategoria Alakategoria 

Koulun toimintakulttuurin kulmakivet 

Inkluusion mahdollisuudet ja haasteet 

Ryhmäpedagogiikka koulun toiminnan kulma-
kivenä 
Yhteisopettajuus voimavarana 

Ilmiöpohjainen oppiminen laajentaa näkökul-
mia 

Opettajien ammatillinen kehittyminen 
ja asiantuntijuus 

Opettajien ammatillinen kehittyminen  

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteisöllisyys 

Opettajien verkostot ja koulun ulkopuolinen yh-
teistyö 

Koetut kehitystarpeet 

Yhteiset pelisäännöt ja koulurauha  

Kehityshankkeiden rajaaminen ja selkeät ta-
voitteet 

Digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä ja 
opetuksessa 
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6.1 Koulun toimintakulttuurin kulmakivet 

Koulun toimintakulttuuria kuvattiin haastattelupuheessa kehitysmyönteiseksi, yhteisölli-

syyteen pyrkiväksi ja oppilaiden osallisuutta tukevaksi. Haastattelupuheessa myös ko-

rostettiin toiminnallisuutta ja opettajien yhteistyötä. Helsingin peruskoulujen esittelyssä 

tutkimuksessa mukana ollutta koulua kuvataan inklusiiviseksi lähikouluksi, jossa oppi-

laat opiskelevat pienryhmissä, ja opetusta toteutetaan yhteisopettajuutena. Haastatte-

luissa koulun toimintakulttuuria kartoitettiin sekä suoralla kysymyksellä koulun toiminta-

kulttuurista, että kysymyksillä kehitystarpeista sekä opettajien yhteistyöstä ja tiimityös-

kentelystä. Olen luokitellut opettajien puheista nousseet kokemukset toimintakulttuuris-

ta neljään alakategoriaan; 1) inkluusion mahdollisuuden ja haasteet, 2) ryhmäpedago-

giikka koulun toiminnan kulmakivenä, 3) yhteisopettajuus voimavarana ja 4) ilmiöpoh-

jainen oppiminen laajentaa näkökulmia. Kategoriat muodostuivat aineistolähtöisesti. 

Taulukosta 6 tulee esiin, millaisista osa-alueista (koodeista) alakategoriat ovat muodos-

tuneet. Kategoriat eivät ole toisistaan erillään, vaan ne ovat enemmänkin toisiaan tuke-

via ja myös osittain päällekkäisiä. 

Taulukko 6: Koulun toimintakulttuuriin liittyviä tekijöitä 

Koulun toimintakulttuurin kulmakivet Koodi 
Inkluusion mahdollisuudet ja haasteet  Oppilaiden yksilölliset tarpeet 

 Monipuoliset työtavat 
 Erityisopettajan vahva rooli ja erityispeda-

gogiikan hyödyntäminen 
 Aikaa yhteissuunnitteluun 
 Rakenteet ja resurssit  

Ryhmäpedagogiikka koulun toiminnan kul-
makivenä 
 

 Opettajien ja oppilaiden yhteistyö 
 Ryhmä oppilaiden vertaistukena 
 Toisten auttaminen ja osaamisen jakami-

nen 
 Joustavuus, vuorovaikutus- ja yhteistyötai-

dot kehittyvät 
Yhteisopettajuus voimavarana  Opettajien yhteistyö vuorovaikutuksena ja 

työn reflektointina 
 Osaamisen jakaminen työyhteisön vahvuu-

tena 
 Vertaistuen merkitys vahva 
 Opetuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä 
 Luokanopettajan ja aineopettajan ammatil-

lisen osaamisen yhdistäminen 
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Ilmiöpohjainen oppiminen laajentaa näkö-
kulmia 

 Oppilaiden osallistaminen 
 Oppilaiden mielenkiinnon kohteet ja moti-

vointi 
 Työskentely yli oppiainerajojen  
 Laajempi näkökulma 
 Opettajien aktiivisuus ja tiimityöskentely 
 Ilmiöpohjaisen opetuksen suunnittelu 

 

6.1.1 Inkluusion mahdollisuudet ja haasteet 

Tutkimuksen kohteena olleessa koulussa opetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mu-

kaisesti (Opetushallitus, 2016, 18). Kaikki oppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokilla, 

ja opetuksen edellytetään vastaavan oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Koulun pedagogi-

set mallit, kuten ryhmäpedagogiikka ja yhteisopetus tukevat inkluusiota. Vaikka inkluu-

sio on koulun toiminnan perusta, haastatellut opettajat kuvaavat inkluusiota hankkeena, 

johon on lähdetty täysillä mukaan. Inkluusiota kuvataan opetuksen järjestämisen näkö-

kulmasta, jossa kaikki oppilaat ovat yleisopetuksen luokilla ja eikä erityisopetuksen 

pienryhmäopetusta juurikaan järjestetä. Riippuen myös kokemuksesta muissa kouluis-

sa, opettajat vertaavat koulun toimintaa muihin kouluihin. Eräs luokanopettaja pohtii in-

kluusioperiaatteen mukaista opetusta seuraavasti:  

H3: ”toteutetaan tälläsis tavallisissa luokissa inkluusiota että ei oo esimerkiks 

sellasta et erityisopetus järjestetään pienryhmissä mitä on tosi tavallista muissa 

kouluissa tai niinkun tai just et on vaikka luokassa viis oppilasta jol on oppimis-

vaikeksia ja sit menis aina muualle matikan tunnilla niin tääl on aika harvoin sel-

lasta tehdään.” 

Haastattelupuheen perusteella inklusiiviseen kouluun suhtaudutaan pääsääntöisesti 

positiivisesti ja inkluusion koetaan vaikuttavan myönteisesti erityisen tuen oppilaiden 

opiskeluun yleisopetuksen ryhmässä.  Inkluusion koetaan olevan tärkeää, jotta tavalli-

sen luokan käyttäytymismallit tulevat kaikille oppilaille tutuiksi.  

Tutkimuksessa mukana olleessa koulussa inklusiivisen opetuksen järjestämiseen on 

panostettu, ja esimerkiksi yhteisopettajuus ja ryhmäpedagogiikka ovat opetuksen jär-

jestämisen muotoja, joilla pyritään vastaamaan inkluusion haasteisiin. Uudet opetus-

muodot kehittävät myös opettajien asiantuntijuutta ja opettajat kokevat oman osaami-

sensa kehittyvän työskentelytapoja suunniteltaessa. Seuraavassa lainauksessa eräs 

luokanopettaja pohtii erityisoppilaiden kanssa työskentelyn kehittävän omaa ammatillis-

ta osaamista opetuksen eriyttämisen näkökulmasta.  
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H5: ”Oon kehittyny eriyttäjänä siinä jos puhutaan vahvuuksista ja kehityskoh-

teista...” 

Opetusmuotojen lisäksi koulussa panostetaan erityispedagogiseen osaamiseen ja 

ammattitaitoon. Haastattelupuheesta tulee esille, että erityisopettajien osaamista arvos-

tetaan ja heidän apuunsa luotetaan. Erityisopetuksen koetaan olevan poikkeuksellisen 

hyvää ja yksilöt huomioivaa. Luokan- ja aineenopettajat kokevat saavansa erityisopet-

tajilta apua inkluusioon liittyvissä asioissa. Myös erityisopettajat kokevat, että heidän 

ammatillista osaamistaan pidetään arvossa. Seuraavassa luokanopettaja kehuu koulun 

erityispedagogisen osaamisen hyvää tasoa.  

H3: ”No ku tää on inkluusiokoulu niin mun mielestä täällä löytyy löytyy hyvää 

erityispedagogista osaamista et kyllä kyl meiän koulu voi olla siitä ylpee...” 

Haastattelupuheessa tuli esille, että opettajien kokemusten mukaan inkluusion toteut-

tamiseen liittyy myös haasteita, joista suurin liittyy resurssien puutteeseen. Tavallisella 

luokalla opiskelee erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, joilla on erityisiä yksilölli-

siä tarpeita. Opettajat kokevat, etteivät heidän resurssinsa aina riitä tukemaan heitä 

niin hyvin kuin he haluaisivat.  

H8: ”kenel on erityisluokkapäätös ja se on todettu et hän ei pysty opiskelemaan 

suuressa luokassa nii sit vaa laitetaan sinne ja sit ku ne resurssit ei riitä tuke-

maan et jos niit resurssei olis tarpeeks nii se ois ihan niinku mahollista kokeilla 

ainaki” 

Haastattelupuheen perusteella opettajat kokevat, että heillä itsellään ei ole tarpeellista 

osaamista inklusiiviseen opetukseen siitä huolimatta, että koulussa on pyritty jakamaan 

osaamista. Erityisopettajat ovat tehneet kaikille opettajille kattavan tietopankin, josta 

löytyy keinoja erilaisten tilanteiden hallitsemiseen. Koulussa on pyritty rakentamaan in-

kluusiota tukevia opetusmuotoja, kuten ryhmäpedagogiikkaa ja yhteisopetusta. Inklusii-

vinen opetus ei aina vaadi erityisopettajaa luokkaan, vaan painopiste tulisi olla opetuk-

sen suunnittelussa. Vaikka tutkimuksessa mukana oleva koulu toteuttaakin yhteisopet-

tajuutta, aina ei luokkaan saada erityisopettajaa tukemaan opetusta. Erityispedagogii-

kan puute nousee esiin seuraavissa lainauksissa. 

H2: ”No inkluusioluokalla mun mielestä pitäs olla aina niinkun sen aineenopetta-

jan lisäksi ihan pysyvä koulunkäynnin ohjaaja tai avustaja ja sitten tarpeeksi eri-

tyisopettajaresurssia.” 
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Lakkalan (2008) inklusiivista opettajuutta koskevassa tutkimuksessa tuli esiin opettajien 

aikaresurssi. Inklusiivisen opetuksen suunnitteluun on varattava aikaa, jotta opetus su-

juisi joustavammin. Tutkimuksessa mukana olleessa koulussa opettajilla on varattu ai-

kaa tuntien suunnitteluun puoli tuntia jokaista opetettavaa tuntia kohden. Haastattelu-

puheesta nousi esiin ajan puute erityisesti luokanopettajan tai aineenopettajan ja eri-

tyisopettajan yhteisen suunnitteluajan suhteen. Monen opettajan aikataulujen yhteen-

sovittaminen, jotta opetusta pystyttäisiin suunnittelemaan yhdessä, on haastavaa. Seu-

raavassa yksi luokanopettaja kuvaa tätä tilannetta hyvin.  

H8: ”Erityisopettajan kaa ei valitettavasti ehi niin paljoo suunnittelemaan mut yh-

teistyö mun mielestä toimii kuitenki, vaik on tosi vähän niinkun aikaa suunnitella 

nii jotenki se kuitenki aina saadaan toteutettuu ja must aika kivasti” 

Myös tilojen sopimattomuus tai liian suuret luokkakoot olivat opettajien kokemuksissa 

osaltaan asioita, joihin tulisi koulua kehitettäessä puuttua. Kohdekoulussa opiskelee 

tällä hetkellä n. 200 oppilasta enemmän kuin mihin koulu on alun perin suunniteltu. 

Tästä aiheutuu tilojen ahtautta ja luokkien ylisuuria oppilasmääriä, jotka osaltaan han-

kaloittavat yksilöllisen opetuksen toteuttamista. Opetuksen järjestämiseen liittyvät puit-

teet (Lakkala, 2008) suhteessa opetuksen tavoitteisiin tulevat esille seuraavassa haas-

tatteluotteessa. Haastateltu luokanopettaja kokee, että oppilaiden yksilölliset tarpeet on 

hankala ottaa huomioon, kun luokkakoot ovat niin suuria.  

H11: ”…että luokkakoot kaiken kaikkiaan on aika isoja ja vaade yksilölliseen 

opetukseen, jokaisen tarpeita vaativaan opetukseen on välillä niinku sellanen 

aika mahdoton yhtälö tavallaan sitte täs kokonaisuudessa.” 

Inkluusion mahdollisuudet ja haasteet tulevat esiin opettajien kokemuksissa moninaisi-

na. Pääsääntöisesti inkluusio koetaan positiivisena sekä oppilaiden oppimisen tukena 

että opettajien osaamisen kehittäjänä. Tässä koulussa erityisopettajien ammattitaitoa 

arvostetaan ja heidän kokemukseensa luotetaan. Inkluusion haasteina nousi esiin sekä 

henkilökunnan että ajan rajallisuus. Inkluusioluokkiin toivottiin lisää henkilökuntaa, ja 

opettajille aikaa opetuksen yhteiseen suunnitteluun.  

6.1.2 Ryhmäpedagogiikka koulun toiminnan kulmakivenä  

Tutkimuksessa mukana olleen koulun opetuksen kulmakivenä on ryhmäpedagogiikka, 

joka on yksi yhteisöllisen oppimisen ja oppilaiden osallistamisen muoto. Ryhmäpeda-

gogiikassa painotetaan yhteisöllisyyttä ja ryhmätyötaitoja. Luokat on jaettu neljän hen-

gen heterogeenisiin ryhmiin, jotka vaihtuvat useamman kerran vuodessa. Ryhmien 
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muodostuksesta vastaa luokanopettaja, joka jakaa oppilaat ryhmiin niin, että joka ryh-

mässä on taitotasoltaan erilaisia oppilaita. Opiskelutehtävät tehdään yhteistyössä ryh-

män kanssa. Tutkimuksen kohteena olevassa koulussa ryhmäpedagogiikkaa on toteu-

tettu koulun perustamisesta lähtien, ja se toimii kaiken opetuksen perustana. Haastat-

telupuheessa ryhmäpedagogiikka mainittiin koulun toimintakulttuurin ytimenä. Opettajat 

ja oppilaat tekevät töitä yhdessä ja pienryhmät toimivat oppilaiden vertaistukena kai-

kessa koulun toiminnassa. Eräs opettaja kuvaa ryhmäpedagogiikkaa seuraavasti:  

H7: ”täällä korostetaan sitä ryhmäpedagogiikkaa ja ajatus on et he olis se ryh-

mä ja vertaistukeminen ihan joka tilanteessa mahdollisuuksien mukana läsnä.” 

Ryhmäpedagogiikan ytimenä on yhteisöllinen oppiminen (Dillenbourg, 1999), mihin 

vaikuttaa positiivinen keskinäinen riippuvuus ja sosiaaliset taidot (Sahlberg ja Leppi-

lampi, 1994), ja tämä tulee esille myös haastateltujen opettajien puheissa. Oppilaat te-

kevät paljon ryhmätöitä, ja työskentelevät myös itsenäisesti pienryhmissään, jolloin he 

oppivat jakamaan osaamistaan toisille ja myös oppimaan toisiltaan. Ryhmätyötilanteis-

sa myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot kehittyvät.  

H11: ”Ne oikeestaan aina on jollain lailla semmosia oppilas- oppimistilanteita, 

missä se vertainen pääsee jollain lailla… toimimaan niinku joko opettajana tai 

sit mallina ja siin mun mielestä tulee mallia sekä siitä… siitä työskentelystä sen 

tehtävän parissa että jollain lailla siitä ryhmässä toimimisesta.” 

Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus on tärkeä yhteisöllisen oppimisen periaate. Fyysi-

nen läheisyys ja katsekontakti ovat avuksi, kun oppilaat keskustelevat ja jakavat tietoa 

keskenään (Sahlberg ja Leppilampi, 1994, 72–73). Seuraavassa yksi opettaja kuvaa 

ryhmätyöskentelytilannetta luokassaan.   

H11: ” et parhaimmillaan se on aivan upeeta vertaisoppimista… ne omat ikäto-

verit on toinen toistensa tukena ja auttavat toinen toisiaan ja työskentelevät jon-

kun päämäärän eteen… parhaimmillaan ne ryhmätyöskentelytilanteet on ihan 

huikeita että, et se on vaan ihana katsoa miten hyvin ne kaikki kumartuu jonku 

tehtävän äärelle ja jotenki pui yhdessä ja keskustelee niin niinku kiihkeästi jos-

tain aiheesta et ne on… parhaimmillaan tosi ihania kokemuksia myös mulle 

opettajana.” 

Yhteisöllisen oppimisen tavoitteena on kehittää oppilaiden yhteistyötaitoja (Sahlberg ja 

Leppilampi, 1994), joiden koetaan olevan tärkeitä työelämäntaitoja tulevaisuudessa. 

Seuraavassa haastattelupuheessa tulee esille opettajan kokemukset yhteisöllisen op-
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pimisen positiivisesta vaikutuksesta oppilaiden työskentelyyn muiden kanssa. Yhteisöl-

linen oppiminen kohottaa oppilaiden ryhmähenkeä luokassa ja opettaa toimimaan yh-

dessä.   

H4: ” aika monis luokissa myös hirveen hyvä henki ja tavallaan sellanen oppi-

laiden toisistaan jopa huolehtiminen. Ja sellanen että autetaan ja… Ja sit oppii 

työskentelemään monien ihmisten kanssa.”  

Yhteisöllinen oppiminen on tehokkainta, kun se on koko koulun oppimisen perusta 

(Johnson, Johnson ja Stanne, 2000, 14). Opettajien haastattelupuheesta välittyy kou-

lun yhteisöllisyys sekä opettajien ja oppilaiden yhteistyö, sekä oppilaiden vaikuttamisen 

mahdollisuuden kulttuuri, mikä osaltaan lisää opiskelumotivaatiota. Seuraavassa opet-

taja kertoo, kuinka oppilaita osallistetaan myös opetuksen suunnitteluun, ja heille anne-

taan mahdollisuus vaikuttaa tulevan jakson työtapoihin.  

H11: ”et mietitään siinä jakson alussa et yhessä oppilaitten kans vähä että mil-

lasii, millasii työtapoi ne haluaa… tai että, tavallaan heillä annetaan semmosii 

mahollisuuksii vaikuttaa siihen tulevaan jaksoon.” 

Ryhmäpedagogiikkaa käytetään myös yhtenä inklusiivisen opetuksen toteutuksen 

muotona. Yhteisöllinen oppiminen tukee erityisen tuen oppilaiden oppimista (Stevens ja 

Slavin, 1995). Ryhmäpedagogiikka opettaa ryhmätyötaitoja ja yhteishenkeä ja tätä 

kautta myös vaikuttaa oppilaiden käytökseen tunneilla. Seuraavassa yksi haastatelluis-

ta opettajista koki juuri ryhmäpedagogiikan olevan ratkaisu oppilaiden häiriökäyttäyty-

miseen ja luokan työrauhaan.  

H12: ”No se ryhmäpedagogiikka on ihan ehdottomasti se vastaus siihen oppi-

laitten… huonoon siihen… häiriökäyttäytymiseen.”  

Haastattelupuheessa ryhmäpedagogiikkaa tai sen taustaa ei laajemmin selitetty, johtu-

en ehkä sen luonteesta koulun toimintakulttuurin perustana. Yhteisöllinen oppiminen 

toimii koulun opetuksen ytimenä, mikä vahvistaa oppilaiden ryhmätyötaitoja ja yhteis-

henkeä. Oppilaat oppivat yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä jakamaan osaamis-

taan ja oppimaan toisiltaan. Pienryhmissä oppilaat toimivat myös vertaistukena toisil-

leen.  

6.1.3 Yhteisopettajuus voimavarana 

Tutkimuksen kohteena olleessa koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta. Haastattelu-

puheessa opettajat puhuvat enemmän samanaikaisopetuksesta, kuin yhteisopettajuu-

desta, mikä on itse asiassa hyvin mielenkiintoista. Yhteisopettajuus-termi viittaa laa-
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jempaan opettajien yhteistyöhön, kun taas samanaikaisopettajuus on yhteisopettajuu-

den käytännön yhteistyön muoto (Malinen ja Palm, 2017, 10). Samanaikaisopettajuutta 

toteutettaessa luokassa on vähintään kaksi opettajaa samaan aikaa ja he jakavat vas-

tuun opetuksesta. Opettajapareina on luokanopettajia, aineenopettajia ja erityisopetta-

jia riippuen ryhmästä ja opetettavasta aineesta.  

Oma halu ja kiinnostus ovat tärkeitä lähtökohtia yhteisopettajuudelle (Pulkkinen ja Ryti-

vaara, 2015, 11). Haastattelupuheesta nousi selvästi esille positiivinen suhtautuminen 

samanaikaisopettajuuteen. Puheessa korostui nimenomaan yhteinen työskentely luo-

kassa. Samanaikaisopettajuus koetaan opetuksen vastuun jakamisena ja opettajien 

voimavarana, kun tilanteet luokkahuoneessa voi jakaa toisen aikuisen kanssa. Kolle-

goiden tuki koetaan merkittävänä. Esimerkiksi konfliktitilanteissa toisen aikuisen tuki 

luokassa koetaan hyvin myönteisenä. Seuraavassa lainauksessa erityisopettaja kuvaa 

luokkahuonetilanteessa toisen opettajan kanssa jaettavan vastuun olevan valtava voi-

mavara.  

H6: ”Se on valtava voimavara, kun jakaa asian toisen kanssa. Sä et oo sillon 

yksin siinä vaan tarvittaessa saat niinkun toisen aikuisen siihen vaikka jos tulee 

joku konfliktitilanne tai muuta nii te ootte ollu molemmat näihin näinhän me pää-

tettiin yhdessä että näin tehdään ja et se ei jää ainoastaan oman mieleen aijaa 

oonkohan mä näin päättäny vai en.” 

Haastattelupuheen perusteella opettajat kokevat samanaikaisopettajuuden myönteise-

nä yhteistyönä, jossa autetaan toinen toista ja voidaan kehittää ammatillista osaamista 

yhdessä reflektoiden. Opetuksen suunnittelussa voidaan jakaa ammatillista osaamista, 

erityisesti kun yhteistyötä tekevät luokanopettajat, erityisopettajat ja aineenopettajat 

yhdessä. Luokanopettajalla ja erityisopettajalla on laajempi kasvatustieteellinen osaa-

minen, kun taas aineenopettajalla on laajempaa oman alansa osaamista. Opetustilan-

teissa, kun luokassa on enemmän kuin yksi aikuinen paikalla, pystytään tilanteita seu-

raamaan tarkemmin ja huomaamaan oppilaiden yksilölliset tarpeet paremmin. Tuntien 

jälkeen opettajien on yhdessä helppo pohtia ja reflektoida tunnin kulkua. Seuraavassa 

lainauksessa tulee hyvin esille yhden erityisopettajan näkemys samanaikaisopettajuu-

desta opettajien yhteistyönä ja opetuksen reflektointina tunnin jälkeen.  

H4: ”Ja se on ehkä just se yks pointti mikä just siin samanaikaisopettajuudes si-

tä et sitä työtä tehdään yhdes nii siin tulee kuitenki niiku useamman ainaki kah-

den ihmisen näkemys et kuka missäkin apuu tarvii ja missä joku ehkä osaakin 
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hyvin nii must se on tosi niiku hyvää hienoo ja sellanen reflektointi et mitä sä oot 

mieltä mitä sä näet täl tunnil tapahtuvan tai näin” 

Kuten Pulkkisen ja Rytivaaran (2015) tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa sa-

manaikaisopettajuudesta koettiin olevan erityistä hyötyä erityisen tuen tarpeen oppilai-

den kanssa työskennellessä ja työrauhan aikaansaamiseksi.  Kun luokassa on useam-

pi aikuinen, työrauha pysyy paremmin yllä. Myös oppilaiden yksilölliset tarpeet tulevat 

selvemmin esiin, kun tunnilla on kaksi tai useampi opettajaa havainnoimassa oppilaita. 

H11: ”…siinäkin mielessä sitä riittämättömyydentunnetta ku jos luokassa on se 

toinen joka pystyy tarjoamaan jotain mitä sä et pysty sil hetkellä ni se tuo sellas-

ta tunnetta että, me yhdessä pystytään niinku handlaa nää kaikki maholliset 

asiat täällä… luokkatilanteessaki ja yhdessä löydetään niit sopivii ratkasuja eri-

laisille oppijoille”.  

Samanaikaisopetuksen onnistumisen lähtökohtana on yhteinen suunnitteluaika 

(Scruggs ja Mastropieri, 2017, 286) ja opettajien kiinnostus yhteisopetukseen (Scruggs, 

Mastropieri ja McDuffie, 2007, 403). Yhteisopettajuus ei ole pelkästään yhteistä aikaa 

luokassa, vaan myös opetuksen suunnittelua, reflektointia ja arviointia yhdessä. Vaikka 

tutkimuksen koulussa on allokoitu aikaa myös tuntien suunnitteluun, haastattelupu-

heessa toistui usein yhteisen suunnitteluajan löytämisen vaikeus, mikä osaltaan hanka-

loittaa yhteisopettajuuden toteutusta.  

H9: ”Et samanaikaisopetukseen myöskin kaipais et olis sitte oikeesti sitä yhteis-

tä suunnitteluaikaa et se on, olis todellakin yhteistä opetusta yhteisopettajuutta 

eikä vaan et toinen tulee paikalle sitten yhtäkkiä pai- sinne vaan ja mitäs tänään 

onkaan.” 

Koulussa toteutetaan samanaikaisopettajuutta, jossa opettajat työskentelevät luokissa 

pareittain. Yhteistyö koettiin positiivisena, sillä toisen auttaminen ja yhteinen vastuu 

tuovat voimavaroja opettajien arkeen. Yhteistyössä myös ammatillinen osaaminen kas-

vaa, kun opettajat toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. Aikaa yhteisten tuntien 

suunnittelulle kaivattiin kuitenkin enemmän, sillä monen eri opettajan kanssa tapahtuva 

yhteisten tuntien suunnittelun aikataulutus koetaan haasteena.  

6.1.4 Ilmiöpohjainen oppiminen laajentaa näkökulmia 

Tutkimuksen kohteena olleessa koulussa toteutetaan ilmiöpohjaista oppimista osana 

koulun arkea. Jokaisessa 9 viikon jaksossa on 4-5 oppiaineen yhteinen ilmiö, jolloin 

oppilaat työskentelevät projektiluontoisesti valitun ilmiön parissa. Parilliset ja parittomat 
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luokkatasot vuorottelevat jaksoittain ilmiöissä koko lukuvuoden niin, että kaikille tulee 

lukuvuoden aikana kaksi 9 viikon ilmiöjaksoa. Ilmiöpohjaista työskentelyä on kehitetty 

koulussa uuden opetussuunnitelman voimaantulosta lähtien ja haastattelupuheen pe-

rusteella se alkaa sujua hyvin. Ilmiöiden tarkoituksena on tukea työskentelyä yli op-

piainerajojen ja laajentaa oppilaiden näkökulmaa. Seuraavassa lainauksessa yksi luo-

kanopettaja kehuu koulun ilmiötyöskentelyä todella oppilaslähtöisenä projektityöskente-

lynä.  

H5: ”tää ilmiötyöskentelyhän nyt on ollut niiku pari vuotta meidän kehityskoh-

teena ja siin ollaa mun mielestä ihan huikeeta duunia ja oikeesti niiku op-

piainerajoja ylittäviä niinkun sen yheksän viikon aikana niiku osa siitä on tälläsii 

todella oppilaslähtöst projektihommaa.”  

Haastattelupuheen perusteella ilmiöpohjaiseen oppimiseen on otettu hyvin yhteisölli-

nen ja oppilaslähtöinen näkökulma (Lonka ym., 2015) tässä koulussa. Oppilaat on otet-

tu vahvasti mukaan suunnittelemaan omaa opetustaan, miettimään aiheita ja teemoja 

sekä tuomaan myös omia mielenkiinnonkohteitaan mukaan suunnitteluun.  

H11: ” et meil on kuitenki monia ilmiöitä joissa niinku erityisesti must on otettu 

semmonen oppilaslähtönen näkökulma et siellä jotenki on pyritty sisäänki ra-

kentamaan semmosia… tehtävii ja ja just siit oman kiinnostuksen kohteensa 

ympärillä pyörii monella eri tavalla.” 

Haastattelupuheessa nousi esiin, että opettajien kokevat ilmiöpohjaisen oppimisen in-

nostavan ja motivoivan oppilaita, kun oppilaat voivat tuoda omat kiinnostuksen koh-

teensa mukaan oppimiseen. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena onkin rohkaista oppi-

laita tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa (Opetushallitus, 2016, 29). 

Seuraavassa lainauksessa yksi luokanopettaja kertoo, että tuodessaan omia mielen-

kiinnon kohteitaan esiin ilmiötyöskentelyssä, oppilaat todella innostuvat toteuttamaan 

itseään.  

H5: ” se et oppilaiden mielenkiinnon kohteet nää ilmiöt on laajamittasii siellä 

niinku porukka pääsee toteuttaa itseensä et kyl ne herää hienosti henkiin moni” 

Haastattelupuheesta nousi esiin myös vahvasti opettajien ammatillinen osaaminen ja 

yhteistyö. Ilmiöpohjaisen oppimisen suunnittelussa ja toteutuksessa opettajat tekevät 

yhteistyötä yli oppiainerajojen, ja osaamisen jakaminen nähdään työyhteisön vahvuu-

tena. Opettajat arvostavat kollegoidensa osaamista ja yhdessä työskennellessä he op-

pivat toisiltaan erilaisia työtapoja. Laaja-alaiset tiimit tuovat yhteen eri aineiden ja eri 
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luokkatasojen opettajia, ja opettajien kokemuksissa tällaiset heterogeeniset ryhmät 

tuovat yhteen näkemyksiä monelta eri osa-alueelta.   

H7: ”se laaja-alanen tiimi on ollu semmonen mis on ollu enemmän aikaa sem-

moselle yleiselle vapaalle keskustelulla ja se on kyl hirveen kivaa et siellä on 

heterogeenisiä ryhmiä niin on on ala- ja yläkoulu opettajia ja eri oppiaineiden 

edustajia niin on ihan kiva kuulla sitä sitä näkemystä sitten monelta monelta sa-

ralta.” 

Ilmiöpohjaisen oppimisen nähtiin edistävän monialaista yhteistyötä ja opettajien osaa-

misen ja ammattitaidon jakamista yli oppiainerajojen. Ilmiöpohjainen oppiminen koettiin 

yhteisöllistä oppimista korostavana ja oppilaslähtöisen näkökulman motivoivan oppilai-

ta oppimaan. Ainoana haasteena haastattelupuheesta nousi esiin ajan puute ilmiöiden 

suunnittelussa, mikä tuntuu olevan haasteena kaikessa opetuksen suunnittelussa täs-

sä koulussa.  

6.1.5 Yhteenveto koulun toimintakulttuurista 

Haastattelupuheesta nousseet kokemukset koulun toimintakulttuurista ryhmittelin nel-

jään kategoriaan. Koulun toiminnan perustaa ohjaa inklusiivinen (1) opetus, joka näh-

dään sekä mahdollisuutena että haasteena. Oppilaat hyötyvät inklusiivisesta opetuk-

sesta, mutta joissain tapauksissa oppilaiden yksilölliset tarpeet saattavat jäädä huo-

miotta suurissa oppilasryhmissä. Erityisopettajien ammattitaitoa arvostetaan, ja heidän 

ammatillista osaamistaan hyödynnetään koko yhteisön käyttöön. Inklusiivisen opetuk-

sen toteutukseen löytyy erilaisia ratkaisuja, kuten ryhmäpedagogiikka ja samanai-

kaisopetus. Tutkimuksessa mukana olleessa koulussa opetuksen perustana toimii 

ryhmäpedagogiikka (2), jota opettajat kuvasivat koulun toiminnan kulmakivenä. Ryh-

mäpedagogiikka on yhteisöllistä oppimista, jossa oppilaat toimivat pienryhmissä oppien 

yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä jakamaan osaamistaan toisilleen. Inkluusiota 

myös tukee, ja opettajien yhteistyötä vahvistaa, yhteisopetus (3), sillä opetustyön jaettu 

vastuu, yhteinen suunnittelu ja tuntien toteutus tuovat voimavaroja arkeen. Yhteisope-

tus kehittää myös opettajien ammatillista osaamista, kun opettajat yhdessä reflektoivat 

ja kehittävät opetusta. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushalli-

tus, 2016) mainittuja monialaisia oppimiskokonaisuuksia toteutetaan tässä koulussa il-

miöpohjaisina oppimiskokonaisuuksina. Ilmiöpohjainen oppiminen (4) vahvistaa yhtei-

söllistä oppimista ja innostaa oppilaita mukaan opetuksen suunnitteluun. Ilmiöpohjai-

nen oppiminen edistää myös opettajien yhteistyötä ja ammatillista kehittymistä.  Opet-

tajat kokevat, että koulun toimintakulttuuri rakentuu yhteisöllisyyden ja yhteistyön ym-



 

 

58 

 

pärille. Koulua ohjaa kehitysmyönteisyys, aktiivinen tekeminen ja kasvatuksellinen 

ammatillisuus. Suurimpana haasteena koulun toimintakulttuurissa opettajat kokivat ai-

karesurssin, sillä ajan puute vaikeuttaa kaikkea suunnittelu – ja kehittämistyötä.  

6.2 Opettajien ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuus 

Tutkimushaastattelussa kartoitettiin opettajien ammatillista kehittymistä opettajan työn 

tavoitteiden ja päämäärien, tuen ja palautteen sekä opetustilanteiden arvioinnin ja työ-

yhteisön vahvuuksien kautta. Opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja asiantuntijuu-

teen liittyviä tekijöitä tuli esiin myös koulun toimintakulttuuria ja kehityskohteita sekä yh-

teistyötä, tiimityöskentelyä ja opettajien verkostoa kartoittavissa kysymyksissä.  

Olen luokitellut opettajien puheista nousseet kokemukset ammatillisesta kehittymisestä 

ja asiantuntijuudesta kolmeen alakategoriaan; 1) Opettajien ammatillinen kehittyminen, 

2) opettajien yhteistyö ja yhteisöllisyys ja 3) opettajien verkostot ja ulkopuolinen yhteis-

työ. Taulukosta 7 tulee ilmi, millaisista osa-alueista (koodeista) alakategoriat ovat muo-

dostuneet. Kategoriat eivät ole toisistaan erillään, vaan ne ovat enemmänkin toisiaan 

tukevia ja myös osittain päällekkäisiä.  

Taulukko 7: Ammatilliseen kehittymiseen liittyviä tekijöitä 

Opettajien ammatillinen kehittyminen ja 
asiantuntijuus Koodi 
Opettajien ammatillinen kehittyminen   Oma ammatillinen kehittyminen 

 Aktiivisuus hakeutua jatkokoulutuksiin 
 Kehitysmyönteisyys ja oman työn reflektio 
 Kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet ope-

tustilanteissa 
 Ammatillisuuden rakentuminen asteittain  

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteisöllisyys  Kollegiaalisuus kantava voima 
 Auttaminen ja näkökulmien jakaminen  
 Yhteisopettajuus 
 Reflektointi ja kollegoiden tuki 
 Vahva ammatillinen osaaminen työyhtei-

sössä 

Opettajien verkostot ja ulkopuolinen yhteis-
työ 

 Opettajien aktiivisuus 
 Koulun ulkopuolinen yhteistyö 
 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 Henkilökohtaiset verkostot 
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6.2.1 Opettajien ammatillinen kehittyminen 

Haastattelupuheen perusteella opettajien ammatillisen kehittymisen tavoitteet ovat pit-

kälti oman opetuksen kehittämisessä, opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Omaa kasvatuksellista osaamista halutaan kehittää niin, että omataan erilaisia tapoja 

toimia ja kohdata erilaisia oppijoita. Haastattelupuheesta nousi esiin aktiivinen tulevai-

suuden suunnittelu, päämäärätietoisuus ja uralla eteneminen. Osa haastatelluista opet-

tajista kertoi hakeutuvansa erilaisille kursseille ja osallistuvansa erilaisiin projekteihin, 

jotka tukevat ammatillista kehittymistä. Yhtenä suurena ammatillisen kehittymisen osa-

na koettiin kollegoiden tuki ja heiltä oppiminen. Koulussa toteutetaan yhteisopettajuut-

ta, minkä on todettu vaikuttavan myönteisesti opettajien ammatilliseen kehittymiseen 

(Pulkkinen ja Rytivaara, 2015). Seuraavassa lainauksessa erityisopettaja kertoo yh-

teisopettajuuden olleen hänelle uusi toimintatapa tähän kouluun tullessa ja työskentely 

yhdessä muiden opettajien kanssa on opettanut hänelle paljon.  

H4: ”No varmaan toi tota tietyl taval se sellanen juurikin yhteisopettajuus..  Niin 

totaa niin mä oon tosi paljon oppinu siitä ja se on ollu niinku mun mielestä hieno 

juttu.” 

Asiantuntijuuden kehitykseen liittyy vahvasti reflektiivisyys ja metakognitio, joita Tynjälä 

(2004, 176) kutsuu itsesäätelytaidoiksi. Opettajien haastattelupuheesta nousi esille 

oman opetuksen kriittinen reflektio, joiden ansiosta opettajat kokevat pystyvänsä kehit-

tämään omaa opetustaan oppilaille mielekkäämpään suuntaan. Yksi luokanopettaja 

kertoi kokevansa itsereflektion ansiosta olevansa parempi kasvatuksen ammattilainen.  

H5: No must se pedagogiikka et ku mä tein sitä itsereflektiota nii ihan selkeesti 

on se että et ensinnäkin et must on tullu parempi pedagogi.” 

Haastattelupuheen perusteella ammatillisella osaamisella koetaan olevan vaikutusta 

opetuksen kehitykseen ja lasten hyvinvointiin. Oman ammatillisen osaamisen kehitty-

misen koetaan helpottavan omaa työtä ja sitä kautta vaikuttavan positiivisesti myös 

koulutuksen kehitykseen ja oppilaiden hyvinvointiin. Tutkimuksen kohteena ollut koulu 

toimii inklusiivisena lähikouluna ja koulun oppilas-aines on monipuolista. Opetustilan-

teet saattavat olla haastavia ja opettaja joutuu tarkastelemaan omaa pedagogista lä-

hestymistapaansa ja miettimään uusia tapoja opettaa ja saada ryhmä toimimaan. Seu-

raavassa lainauksessa yksi opettaja kuvaa perinteisen opettajajohtoisen opetustavan 

haastavuutta aktiivisen luokan kanssa.  
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H5: ” Et ei nää toimi kun ei nää pysy paikallaan ja se niiku harhakäsitys siitä et-

tä et tällästä ryhmääkö pitää sit opettaa niiku edestäpäin ja yrittää pitää ne vielä 

enemmän paikallaan et just tällästen ryhmien kaa pitää olla niinku erityisen 

kekseliäs ja erityisen aktiivista.” 

Haastavuudesta huolimatta opettajien haastattelupuheesta tuli esiin kehitysmyöntei-

syys ja positiivinen asenne oman asiantuntijuuden kehitykseen. Opettajuus koetaan ta-

vallaan suhteelliseksi asiantuntijuudeksi (Chi, 2006), jolloin asiantuntijuus kasvaa koko 

ajan suhteessa aloittelijoihin ja huipputaitojen saavuttaminen vaatii harjoittelua ja pitkä-

aikaista työskentelyä (Ericsson ym., 1993). Seuraavassa lainauksessa yksi luokanopet-

taja kuvaa opettajan asiantuntijuuden rakentumista vuosi vuodelta vahvemmaksi.   

H11: ”…vaan just se ajatus siitä että vuosi vuodelta just kehittyy ja ottaa aina 

jonku yksittäisen asian taas kehityskohteekseen ja menee siinä asiassa eteen-

päin ja siitä se rakentuu se oma opettajuus ja asiantuntijuus ja, se niinku vuosi 

vuodelta niinku kehittyä pikkuhiljaa.” 

Ammatillinen kehittyminen koetaan myös välttämättömäksi osaksi yhteisön ja koulun 

kehitystä. Kun opettajien työ laajenee oman opetuksen kehittämisestä koulun opetus-

suunnitelman kehittämiseen ja koulun toiminnan arviointiin (Tynjälä, 2004, 182), opetta-

jat ovat tietoisia siitä, että myös omaa osaamista pitää kehittää eikä perinteinen näke-

mys opettajuudesta enää riitä. Haastattelupuheesta nousi esiin kehitysmyönteisyys ja 

ajatus koulun ja yksilön kehityksestä yhtä aikaa, jotta voidaan vastata niihin haasteisiin, 

mitä tulevaisuus tuo tullessaan.  

H12: ”…totta kai pitää kehittää itseään… ja kehittää sitä yhteisöö mis on. Ei me 

voida jäädä niinku jämähtää siihen et sitä pitää aina aatella et mitäs viiden vuo-

den päästä, millast se… maailma on ja millaset, millaset haasteet silloin on.” 

Tutkimuksen kohteena ollut koulu on innovatiivinen kokeilukoulu, joka on hyvin kehi-

tysmyönteinen ja ollut monessa kehityshankkeessa mukana. Haastattelupuheen mu-

kaan tämä on yleisesti tiedostettu ja haastatellut opettajat kokevat, että sen huomaa 

myös rekrytoinneissa. Opettajat, jotka arvostavat koulun mainetta ja ovat kiinnostuneita 

kehittämään oma ammattitaitoaan, pyrkivät nimenomaan tässä koulussa avoimena 

oleviin virkoihin. Tutkimuksen koulussa on opettajien kokemuksen mukaan mahdolli-

suus kehittää itseään ja oppia uutta.  

Haastattelupuheesta nousi esiin myös opettajien henkilökohtaisten kiinnostuksen koh-

teiden tuominen mukaan opetukseen ja niiden tuomat vahvuudet opetustilanteissa. 
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Usea haastateltu opettaja mainitsee seuraavansa aktiivisesti ajankohtaisia asioita, ja 

ottavansa niistä ideoita omaan opetukseen. Seuraavassa yksi luokanopettaja kertoo 

keräävänsä paljon erilaista materiaalia oman henkilökohtaisen kiinnostuksensa koh-

teesta ja hyödyntävänsä materiaaleja sitten opetuksessa.   

H3: ” et se on mun henkilökohtainen kiinnostuksen kohde… Nii se kyl näkyy et 

mul on tosi paljon materiaalii mitä mä oon keränny ja mä pystyn hyödyntää mun 

osaamista siinä.” 

Haastattelupuheen perusteella opettajien ammatilliseen osaamisen ja asiantuntijuuden 

kehitykseen vaikuttaa opettajan oma aktiivisuus sekä oman työn suunnittelussa, toteu-

tuksessa ja reflektoinnissa, että hakeutumisessa erilaisiin projekteihin ja koulutuksiin. 

Opettajan ammatin koetaan kehittyvän jatkuvasti, ja vaikka opettajilla on ammattiin 

valmistuessaan pedagoginen sisältötieto, opettajan ammattitaito vahvistuu ja kasvaa 

kokemuksen myötä.   

6.2.2 Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteisöllisyys 

Tutkimuksen kohteena olleessa koulussa painotetaan yhteisöllisyyttä kaikessa koulun 

toiminnassa. Haastattelupuheessa koulua kuvataan yhteisöllisenä paikkana, jossa teh-

dään paljon yhteistyötä sekä opettajien että oppilaiden kesken, ja jossa toisia tuetaan 

ja kannustetaan. Yhteisöllinen oppiminen ja yhteisopettajuus ovat osa koulun opetus-

käytäntöjä, jotka toteutuakseen vaativat opettajilta yhteistyötä. Haastattelupuheessa 

opettajien yhteistyö kuvataan myönteisenä toisten auttamisena ja ideoiden jakamisena. 

Yhteistyötä tehdään mielellään ja yhteistyön tapoja muokataan yhteistyöparille yhtei-

sesti sopivaksi.  

Haastattelupuheessa tulee esiin yhteisopettajuus, jossa opettajat suunnittelevat ja to-

teuttavat opetusta pareittain. Yhteisopettajuuden koetaan kehittävän opetusta parem-

paan suuntaan, kun opettajat jakavat keskenään ideoita ja vinkkejä. Erityisesti opettaji-

en osallistuminen ongelmatilanteiden reflektointiin ja sen kautta oman toiminnan oh-

jaaminen kasvattaa opettajien asiantuntijuutta (Tynjälä, 2004). Seuraavassa lainauk-

sessa yksi haastatelluista luokanopettajista kuvaa tunninkulun reflektointia juuri epäon-

nistumisen kautta.  

H11: ”…ja varsinki jos on ollu yhteinen tunti ja joku asia on menny pieleen ni si-

tä pohtii et miten- mitä ois pitäny vielä tehä toisin tai mitä ois voinu tehä että o- 

että tunti ois ollu jotenki vielä onnistuneempi et kyl tällasii… reflektiohetkiä on.” 
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Yhteisopettajuutta toteutetaan luokanopettajien, aineenopettajien ja erityisopettajien 

yhteistyössä. Yhteistyön koetaan olevan opetusta kehittävää, kun kollegan kanssa voi 

jakaa erilaisia näkökulmia ja työtapoja.  Haastattelupuheen mukaan ammatillisen 

osaamisen kehittämisen näkökulmasta yhteisopettajuudesta on hyötyä, kun opettajilla 

on erilaiset taustat. Luokanopettajalla ja erityisopettajalla on laajempi kasvatuksellinen 

osaaminen ja aineenopettajilla taas enemmän oman aineensa osaamista, jolloin opet-

tajien yhteistyössä saadaan käyttöön laajempi ammatillinen osaaminen opetuksessa.  

H5: ”et se luokanopettaja sellanen laajamittasempi ehkä pedagoginen näkemys 

ja osallistavat työtavat ja sit aineenopettajan spefisi tieteellinen näkökulma sii-

hen aineen ideologiaan niin ku ne panee yhtee ja hyvä yhteistyö nii se on kyl 

hieno.” 

Koulussa on myös erilaisia tiimejä, esimerkiksi luokkatasotiimejä ja laaja-alaisten taito-

jen tiimejä, joille on allokoitu yhteistä suunnitteluaikaa. Haastattelupuheessa kokemuk-

set tiimityöskentelystä vaihtelivat. Tiimityöskentelystä koetaan olevan hyötyä ammatilli-

sen kehittymisen kannalta. Heterogeeniset ryhmät sisältävät sekä eri oppiaineiden 

edustajia että eri luokkatasojen opettajia, jolloin erilaiset näkökulmat ja osaaminen koh-

taavat. Toisaalta yksi haastateltu aineenopettaja koki, että tiimiaika menee pakollisten 

juoksevien asioiden hoitoon, eikä aikaa rakentavalle kasvatukselliselle keskustelulle 

ole.  

H2: ” et aika sellanen pedagogisille keskustelulle meidän tiimissä ei käytännös-

sä käydä ollenkaan.” 

Yhteistyö, yhteinen suunnittelu ja yhdessä opettaminen koetaan pääsääntöisesti posi-

tiivisena asiana. Suurimpana esteenä yhteistyölle ja yhteisöllisyydelle nousi haastatte-

lupuheesta aikaresurssi. Kun koulun toiminnassa on paljon erilaisia projekteja, jotka 

vaativat yhteystyötä sekä erilaisia tiimejä aine- ja luokkatasojen opetuksen suunnitte-

luun, opettajat kokevat, ettei työssä ole riittävästi aikaa suunnitella kaikkea hyvin ja 

saada monen opettajan aikataulut sopimaan yhteen. Seuraavassa luokanopettaja ku-

vaa monen ihmisen yhteisen suunnitteluajan löytämisen hankalaksi, mistä johtuen tun-

tien suunnittelu jää usein vähän keskeneräiseksi.  

H1: ”…et se on joskus hankalaa, nii mitä enemmän on porukkaa nii sitä hanka-

lampaa ne on saada kaikki samaa aikaa ja sit jää kans sillee vähän keskenerä-

seks monesti jostain kohasta…” 



 

 

63 

 

Tutkimuksen kohteena olleessa koulussa ilmiölähtöisyyttä toteutetaan läpi vuoden jak-

soittain, jolloin laaja-alaisten opintojen tiimit vaihtelevat jaksoittain. Myös yhteisopetta-

juuden opettajaparit ovat vaihtuvat usein riippuen opetettavasta aineesta. Tämä tuntuu 

haastattelupuheen perusteella haittaavan yhteistyötä. Lisäksi koulussa on ollut viime 

vuosina jonkin verran opettajien vaihtuvuutta, joka tuntuu myös olevan rasite yhteistyöl-

le ja opetuksen kehittämiselle. Seuraavassa lainauksessa aineenopettaja toivoo, että 

yhteisopetuksen työparit olisivat vakiintuneemmat, jolloin yhteistyö myös sujuisi hel-

pommin.  

H7: ”se että et se olisi helpompaa jos olis vakiintuneimpia pareja, että totta kai 

se että et tulee ihan erilailla tiimiopettajuutta kun tehdään pidempään yhteistyö-

tä.” 

Kiireestä ja vaihtuvuudesta huolimatta yhteistyö koulussa on kiinteää ja opettajat ku-

vaavat, että kollegiaalisuus on koulun kantava voima. Haastattelupuheen perusteella 

kollegiaalisuutta voisi kuvailla toisten arvostuksena ja ammattitaidon kunnioituksena, 

sekä työssä auttamisena ja ideoiden jakamisena.  

H12: ”Kyl mä uskon et se kollegiaalisuus on semmonen kantava… kantava 

voima mitä tääl on et eihän kaikki opettajat oo kaikkien kavereita mut sit meil on 

ne apilat et ni siel siel on se semmonen tiiviimpi yhteistyö.” 

Pääpiirteissään opettajien välinen yhteistyö koulun sisällä on tiivistä. Yhteistyö on osit-

tain pakollistakin, kun suunnitellaan yhteisiä tunteja ja ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia. 

Opettajat kokevat, että yhteistyö on kollegiaalista, ammatillista osaamista jaetaan ja 

kollegaa autetaan tarvittaessa. Opettajien tiiviistä yhteistyöstä on hyötyä, kun ei tarvitse 

yksin ottaa koko vastuuta opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, vaan ajatuksia ja 

näkökulmia voidaan jakaa työyhteisössä.  

6.2.3 Opettajien verkostot ja ulkopuolinen yhteistyö 

Koulun sisäisen yhteistyön lisäksi opettajat tekevät yhteistyötä myös muiden koulujen 

ja koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Hyvä yhteistyö edistää oppilaiden hyvinvointia, 

lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää (Opetus-

hallitus, 2016, 36). Haastattelupuheen perusteella opettajilla on monenlaisia kontakteja 

koulun ulkopuolella ja he vievät opetusta aktiivisesti myös koulun ulkopuolelle. Opetta-

jat osallistuvat oppilaiden kanssa erilaisiin projekteihin oppiaineen ja opettajan kiinnos-

tuksen puitteissa. Myös koulussa käy paljon ulkopuolisia vierailijoita erilaisten yhteis-

työprojektien kautta.  
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2016, 36) tavoittee-

na on koulujen keskinäinen yhteistyö. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti perusopetuksen 

nivelvaiheissa, jolloin oppilaat siirtyvät koulusta toisen. Haastattelupuheen perusteella 

tutkimuksen koulussa tehdään lähikoulujen kanssa yhteistyötä ja yhteistyö on suunni-

teltua ja pitkäjänteistä. Seuraavassa luokanopettaja kertoo kuudesluokkalaisten vierai-

luista toisessa koulussa.  

H1: ”Ne oli sellasii ryhmäytymispäivii et yritetään saada noi jo vähän jo tunte-

maan toisensa ajatellen sitä hetkeä ku siirrytään sit seiska luokalle.” 

Koulun ulkopuolista yhteistyötä tehdään lähiympäristön toimijoiden kanssa. Erityisesti 

kirjastot ja museot tarjoavat mahdollisuuden laajentaa oppimisympäristöä koulun ulko-

puolelle. Museot tarjoavat kouluille ilmaisia työpajoja ja opastuksia, mihin aktiivisimmat 

opettajat vievät oppilaitaan vierailuille. Opettajien haastattelupuheessa tuli esiin koulun 

lähiympäristön ja Helsingin kaupungin palveluiden hyödyntäminen opetuksessa.  

Haastattelupuheesta käy ilmi, että opettajat hyödyntävät myös aktiivisesti omia henki-

lökohtaisia verkostojaan, kun on tarvetta päästä opintokäynnille tai hankkia koululle ul-

kopuolisia asiantuntijoita. Opettajat pitävät yhteyttä kollegoihinsa sähköisten kanavien 

kautta ja hyödyntävät verkostojaan myös ammatillisen osaamisen kasvun vuoksi.   

H9: ”Ja mitäs muita verkostoja nyt sitte… vanhoja opiskelukavereita on ollut tosi 

kätevä asiantuntijoiksi kysyä että…” 

Yhteistyötä tarvitaan myös sosiaali- ja terveyshuollon kanssa, jotta kaikkien oppilaiden 

koulunkäynnistä ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia (Opetushallitus, 2016). Haastatte-

lupuheesta tuli esiin, että koulun ulkopuolisia toimijoita ovat myös sosiaalityöntekijät, 

joiden kanssa yhteistyötä tehdään tarvittaessa. Yhteistyö voi olla hyvinkin tiivistä, kuten 

seuraavassa lainauksessa aineenopettaja kuvaa yhteistyön sosiaalityöntekijöiden 

kanssa viikoittaiseksi.   

H7: ”läheisin yhteistyökumppani on ne luokan lukuiset sosiaalityöntekijät että et 

heidän kanssaan nyt tietenki eniten eniten ja viikoittain ollaan yhteistyössä.” 

Haastattelupuheessa kodin ja koulun välinen yhteistyö tulee esiin moninaisena. Opetta-

jien yhteistyö oppilaiden huoltajien kanssa riippuu sekä opettajista että vanhemmista. 

Toisilla luokilla yhteistyö huoltajien kanssa jää yksittäisiin kohtaamisiin, kun taas toisilla 

luokilla tehdään vanhempien kanssa enemmänkin yhteistyötä. Jotta kodin ja koulun yh-

teistyö voisi onnistua, tarvitaan opettajan aloitteellisuutta ja henkilökohtaista vuorovai-

kutusta huoltajien kanssa (Opetushallitus, 2016, 35). Seuraavassa haastattelupuhees-
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sa opettaja kertoo, kuinka pyrkii jakamaan tietoa ja koulutyön tuotoksia vanhemmille 

sähköisten työvälineiden kautta. Vanhemmat myös mielellään saavat tietoa siitä, mitä 

koulussa tehdään.  

H1: ”Ja mä laitoin huoltajille viestin et, et laittavat mulle viestin jos haluavat lap-

sensa niinku sähkösen portfolian linkin saada, et ne pääsee tarkkailee tai tutki-

maan. Niin tosi monet vanhemmat laitto et he haluaa.” 

Yhteistyö lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen (Opetushallitus, 2016, 35) ja se 

tuntuu olevan tärkeää, jotta koulutyö sujuu ilman ylimääräisiä hankaluuksia. Haastatte-

lupuheesta käy ilmi, että kodin ja koulun yhteistyö on tarpeellista, jotta vanhemmille on 

selvää, mitä koulussa tehdään eikä synny väärinkäsityksiä. Säännöllisen palautteen 

avulla huoltaja voi osaltaan tukea oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista (Opetushallitus, 

2016, 36).  

Koulun sisäisen yhteistyö lisäksi opettajien yhteistyökanavat ja verkostot laajenevat 

myös koulun ulkopuolelle. Opettajien oletetaan tekevät yhteistyötä oppilaiden huoltajien 

kanssa, toisten koulujen kanssa sekä muiden koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

Koululla on virallisia kanavia yhteistyön ylläpitämiseen, kuten sähköiset työvälineet, 

mutta suuri osa yhteistyöstä tapahtuu opettajien henkilökohtaisten verkostojen kautta. 

Opettajien omalla aktiivisuudella on merkittävä rooli siinä, kuinka paljon he tekevät kou-

lun ulkopuolista yhteistyötä.  

6.2.4 Yhteenveto opettajien ammatillisesta kehittymisestä 

Opettajien ammatilliseen kehittymiseen ja asiantuntijuuteen liittyvät kokemukset luokit-

telin kolmeen kategoriaan. Opettajien oma ammatillinen kehittyminen (1) perustuu 

opettajien aktiivisuuteen sekä oman työn kehittämisessä että hakeutumisessa erilaisiin 

projekteihin ja koulutuksiin. Opettajan asiantuntijuuden koettiin kehittyvän kollegoiden 

kanssa työskennellessä ja kasvavan kokemuksen myötä. Oman ammatillisen osaami-

sen kehittämiseen liittyy vahvasti myös yhteistyö koulun sisällä (2) ja yhteisöllisyys. Yh-

teistyö koulussa rakentuu osin koulun toimintakulttuurin kautta, sillä yhteisopettajuus ja 

laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet vaativat opettajilta yhteistyötä. Työyhteisö koetaan 

yhteisöllisenä ja opettajat jakavat osaamistaan yli luokka- ja oppiainerajojen. Opettajat 

kokevat, että kaikki ovat valmiita auttamaan kun apua pyytää ja ammatillista osaamista 

myös arvostetaan. Työn reflektointi yhdessä toisten opettajien kanssa kasvattaa sekä 

yhteisön että yksilön asiantuntijuutta. Koulun sisäisen yhteistyön lisäksi opettajat teke-

vät yhteistyötä oppilaiden huoltajien, toisten koulujen ja muiden ulkopuolisten tahojen 

kanssa (3). Huoltajien kanssa käydään arviointikeskusteluja, jaetaan tietoa oppilaiden 
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koulunkäynnistä ja saadaan myös palautetta. Opettajat käyttävät yhteistyössä hyväk-

seen omia henkilökohtaisia verkostojaan hakeutuessaan koulun ulkopuolisiin kohtei-

siin. Opettajan aktiivisuudella on tärkeä rooli yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa verkostoitumisessa. Toisilla opettajilla menee enemmän aikaa pakollisten oppi-

lashuollollisten asioiden hoitamiseen, kuten yhteistyöhön sosiaalihuollon kanssa, kun 

toiset opettajat taas käyvät enemmän vierailuilla museoissa, kirjastoissa ja yrityksissä 

riippuen oppiaineesta ja opettajan henkilökohtaisesti kiinnostuksesta.  

Opettajilla on halu kehittää itseään sekä työssä että työn ulkopuolella. Haastattelupu-

heen perusteella opettajilla on käsitys siitä, että opettajan ammattipätevyys ei vielä tee 

heistä asiantuntijoita, vaan siihen vaaditaan jatkuvaa itsensä kehittämistä ja reflektiota. 

Oman ammatillisen kehittämisen lisäksi opettajat tekevät koulussa paljon yhteistyötä ja 

kokevat tämän myös erittäin opettavaiseksi. Opettajat arvostavat kollegoidensa ammat-

titaitoa ja ammattitietoa myös jaetaan työyhteisössä. Yhteisopettajuus tukee ammatillis-

ta kehittymistä, erityisesti opetuksen suunnittelu ja toimintatapojen reflektointi. Par-

haimmillaan yhteistyö on opetusvastuun sekä uusien ideoiden ja näkökulmien jakamis-

ta. Opettajien omat verkostot sekä koulussa että koulun ulkopuolella tukevat ammatil-

lista kehittymistä ja asiantuntijuuden kasvua.  
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6.3 Koetut kehitystarpeet 

Tämä tutkimus on osa Kasvava mieli (Growing Mind) -hanketta, jonka yhdessä työpa-

ketissa tuetaan ja tutkitaan koulujen kokonaisvaltaista kehittämistä. Tutkimuksessa 

mukana ollut koulu on sitoutunut mukaan hankkeeseen ja tutkimushaastattelut ovat 

osa hankkeen alkukartoitusta, jossa haluttiin selvittää millaisia kehitystarpeita koululla 

on. Haastatteluissa kartoitettiin aikaisempia kehityshankkeita ja opettajien kokemuksia 

niistä sekä tarpeita tuleville kehityshankkeille.  

Olen luokitellut opettajien puheista nousseet kokemukset koulun kehitystarpeista kol-

meen alakategoriaan; 1) yhteiset pelisäännöt ja koulurauha, 2) kehityshankkeiden ra-

jaaminen ja selkeät tavoitteet sekä 3) digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä ja 

opetuksessa. Taulukosta 8 tulee esiin, millaisista osa-alueista (koodeista) alakategoriat 

ovat muodostuneet.  

Taulukko 8: Analyysissä erotettuja koettuja kehitystarpeita 

Koetut kehitystarpeet Koodi 
Yhteiset pelisäännöt ja koulurauha   Yhteiset pelisäännöt ja niistä kiinnipitämi-

nen 
 Nuorten hyvinvointi, oppimisen haasteet ja 

käytösongelmat 
 Oppilashuoltoryhmän ja tukipalveluiden ke-

hittäminen  

Kehityshankkeiden rajaaminen ja selkeät ta-
voitteet 

 Selkeät tavoitteet ja priorisointi 
 Kehityshankkeiden rajaaminen  
 Opettajien hyvinvointi ja työssä jaksaminen 
 Ajankäyttö, suunnittelu työajan puitteissa 
 Yhteistyön kehittäminen ja vastuiden sel-

keyttäminen  
 

Digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyös-
sä ja opetuksessa 

 Yhteisen digipedagogiikan kehittäminen 
 Oppilaiden tietotekninen osaaminen vaihte-

levaa 
 Toimimaton teknologia ja järjestelmien 

haasteet 
 Materiaalien jakaminen sähköisesti 
 Digitaaliset sovellukset opettajien yhteis-

työn välineenä 
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6.3.1 Yhteiset pelisäännöt ja koulurauha 

Tutkimuksessa mukana ollut koulu on kaupunginosansa lähikoulu, jossa opiskelee yli 

800 oppilasta luokilla 1–9. Kehityskohteita kysyttäessä haastatteluissa tuli esiin yhtenä 

selkeänä kokonaisuutena koulun arjen rauhoittaminen. Koulun oppilasmäärät ovat suu-

ria ja oppilasaines on moninaista. Opettajat kokevat koulun arjen rauhattomaksi erityi-

sesti välitunneilla ja koulun käytävillä. Koulun järjestyssäännöissä 1-5-luokkalaiset viet-

tävät välitunnit ulkona, kun taas 6-9 luokkalaiset saavat jäädä sisälle. Sisällä on kuiten-

kin hyvin vähän tekemistä välitunneilla. Useat haastateltavat mainitsivat toiveen saada 

arkea ja käytävätoimintaa rauhallisemmaksi. Näkyvimmäksi ja äänekkäimmäksi kehi-

tyskohteeksi mainittiin välitunnit, joiden aikana sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Nuorten 

levottomuus koetaan jonkinlaisena nuorten kasvava pahoinvointia, mikä huolestuttaa. 

Yksi erityisopettaja kuvaa tilannetta koulussa seuraavasti:  

H6: ”…kun että tääl on minulle näyttäytyy vaikka se käytävälevottomuus ja se 

on jollain tavalla nuorten pahoinvointia.” 

Haastattelupuheesta käy ilmi, että koulun yhteisiä pelisääntöjä kaivataan. Pelisäännöil-

lä tarkoitetaan yhteisiä toimintatapoja, miten koulussa käyttäydytään ja miten käy-

töshäiriöihin reagoidaan. Opettajat mainitsevat, että yhteiset pelisäännöt ovat teoriassa 

olemassa, mutta niistä kiinnipitäminen on haastavaa. Jokainen opettaja noudattaa ja 

tulkitsee sääntöjä käytännössä eri tavalla, jolloin on vaikea pitää kiinni yhteisestä linjas-

ta. Myös rehtorin vaihtuminen hiljattain on saanut koulussa aikaan tilanteen, jossa koe-

taan olevan kahdenlaisia, vanhoja ja uusia käytäntöjä, joiden mukaan toimia.  

H3: ”Ehkä mä aattelen sillee et meillä on koulussa säännöt ja meillä periaas nii-

ku ihan kirjalliset toimintatavat mut se et se on jokaisen opettajan vähän niiku 

oma valinta et kuinka hyvin ne noudattaa niitä tai kuinka ne tulkitsee niitä.” 

Selkeiden toimintatapojen puuttuminen heijastuu koulumaailmaan epätietoisuutena, 

tehden siitä sekavan ja aiheuttavan levottomuutta koulun arkeen. Haastattelupuheessa 

opettajat kokevat, että yhteisten toimintatapojen puute vaikuttaa oppilaisiin, sillä he ei-

vät tiedä miten toimia ja oppivat myös kiertelemään sääntöjä, kun jokaisella opettajalla 

on erilaiset toimintatavat. Nuorten levottomuus vaikuttaa myös koulurauhaan tunneilla. 

Haastattelupuheen mukaan koulun rauhattomuus vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin, 

kun koulussa on ylimääräisiä häiriötekijöitä. Seuraavassa luokanopettaja kertoo, kuinka 

levottomuus ja käytösongelmat tunneilla ärsyttävät oppilaita, joiden työrauha häiriintyy 

jatkuvasti.  
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H1: ” Työrauha varmaa joillekki ärsyttää et he joutuu aina sietää sitä sellast tois-

ten toisten sekoiluu…” 

Nuorten hyvinvoinnin lisäksi myös opettajien hyvinvointi on koetuksella, kun koulupäi-

vät täyttyvät tarpeettomalla metelillä. Opettajat kuvaavat kuinka pelisääntöjen puuttu-

minen ja ylimääräinen häiriö haittaavat sekä omaa henkistä että fyysistä terveyttä. 

Haastattelupuheessa mainitaan metelistä johtuva päänsärky ja kuulovauriot.  

H8: ”Mul on tosi hermo tiukalla ja päätä särkee päivän jälkee nii mitä se kun nää 

oppilaat on tääl yhdeksän vuotta ja jos se jatkuu tälläsenä se meteli nii mä en 

voi uskoo et se tekee hyvää mielelle eikä kuulolle kans.” 

Haastattelupuheesta nousi myös esille opettajien kokemus oppilaiden osallistavuuden 

kaksijakoisuudesta. Toisaalta oppilaat saavat osallistua koulun toiminnan ja opetuksen 

suunnittelun, mutta toisaalta tietyt asiat on ylhäältä annettu, ja niihin ei voi vaikuttaa. 

Tämä saattaa myös aiheuttaa epätietoisuutta oppilaissa, mitkä asiat ovat neuvotelta-

vissa ja mitkä eivät. Tästä syystä yhteisiä pelisääntöjä kaivataan, jotta oppilaille on sel-

vää, mitkä asiat ovat sellaisia mitä saa itse päättää ja mitkä on koulun sääntöjä, joita 

noudatetaan kyselemättä.  

Haastattelupuheen perusteella opettajat tiedostavat pelisääntöjen noudattamisen haas-

teet, ja kokevat olevansa itse eniten vastuussa ja keskiössä toimintatapojen linjaukses-

sa. Vaikka työyhteisössä on keskusteltu, että tietyt pelisäännöt ovat olemassa ja niitä 

pitää noudattaa, käytäntöjä on vaikea hetkessä muuttaa. Opettajat kokevat, että he 

voivat vaikuttaa työrauhaan pitämällä säännöistä kiinni. Myös oppilaiden ja heidän 

vanhempiensa kanssa keskusteleminen auttaa sopimaan yhteisistä pelisäännöistä ja 

niiden noudattamisesta. Seuraavassa lainauksessa yksi luokanopettaja pohtii työ-

rauhaan vaikuttavia tekijöitä.  

H1: ”No opettajat tietenki voi siihen työrauhaan siitä työrauhaan voi. Vanhempi-

en kanssa keskustelemalla tietysti myös ja oppilaiden kanssa keskusteleminen 

on kaikist tärkein.” 

Tutkimuksessa mukana ollut koulu toteuttaa inklusiivista opetusta, jossa kaikki oppilaat 

tuen tarpeesta riippumatta opiskelevat tavallisilla luokilla. Haastattelupuheessa tämän 

koettiin osaltaan vaikuttavan häiriökäyttäytymiseen. Koulussa on paljon oppilaita, jotka 

eivät tule kouluun ja joilla on luvattomia poissaoloja. Yksittäiset oppilaat taas voivat 

viedä kaiken opettajan huomion luokassa, jolloin muille oppilaille ei jää aikaa. Opettajat 

kokevat, että oppilaiden henkinen pahoinvointi ja häiriökäyttäytyminen ylipäätään ovat 
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lisääntyneet viime vuosina. Oppilashuollon tukitoimien kehittäminen edelleen ja lisä-

resurssien saaminen oppilashuollolliseen puoleen koettiin voivan vaikuttaa positiivisesti 

häiriökäyttäytymiseen ja sitä kautta koulurauhan parantumiseen.  

H10: ”Et on sellasia ryhmiä että saattaa olla yksittäisiä oppilaita jotka vaatii kai-

ken huomion ja sit siin käy niin että muille on tosi tosi vähä aikaa. Ja se on tie-

tenkin harmillista.” 

Yhteisten pelisääntöjen epäselvyys ja käytäntöjen sekalaisuus aiheuttavat opettajien 

kokemusten mukaan häiriökäyttäytymistä koulun arjessa. Koulurauha rikkoutuu sekä 

koulun käytävillä ja välitunneilla että opetuksessa. Selkeät toimintatavat ja niiden 

omaksuminen auttaisivat opettajia toimimaan järjestelmällisesti ja oppilaita ymmärtä-

mään, mitkä asiat ovat neuvoteltavissa ja missä noudatetaan annettuja ohjeita ja sään-

töjä. Myös oppilashuollon tukitoimien lisääminen ja kehittämisen edelleen koettiin voi-

van auttaa koulun toiminnan rauhoittamisessa.  

6.3.2 Kehityshankkeiden rajaaminen ja selkeät tavoitteet 

Tutkimuksessa mukana olleessa koulussa opetusta uudistetaan ennakkoluulottomasti. 

Ryhmäpedagogiikka ja yhteisopettajuus ovat esimerkkejä näistä. Koulu on mukana 

monessa kehityshankkeessa, kuten Kasvava mieli- hankkeessa, jonka osana tämä tut-

kimus toteutettiin. Lisäksi vuonna 2016 julkaistu perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet tuo omat muutoksensa koulun arkeen. Esimerkiksi ilmiöpohjainen oppiminen 

toteutetaan tässä koulussa läpi vuoden koko jakson kestävänä monialaisena oppimis-

kokonaisuutena. Haastattelupuheesta nousi esiin opettajien kokemus liian monista ke-

hityshankkeista ja projekteista, joissa koulu on ollut mukana. Opettajat kokevat, että 

useat hankkeet ja projektit vievät voimavaroja, ja työyhteisön sisällä olisi hyvä keskus-

tella, mikä on tärkeää ja mihin asioihin koulussa halutaan keskittyä.  

H10: ”Tosiasia on että meiän koulu on, on useissa hankkeissa mukana, et ehkä 

semmonen niinku jotenki fokusoituminen johonki tiettyihin asioihin ja sit ei olis 

muuta asioita ni ehkä silloin olis voimavaroja kaikilla paremmin. Niihin perusasi-

oihin.”  

Erityisesti uusien luokanopettajien haastattelupuheesta nousi kokemus siitä, että uuden 

opettajan resurssit menevät pitkälti perustyöhön, opetuksen suunnitteluun, toteutuk-

seen ja arviointiin. Uudet luokanopettajat kokevat, ettei perustyön lisäksi jää aikaa kes-

kittyä moneen kehittämishankkeeseen yhtä aikaa. Seuraavassa luokanopettaja toivoo, 

että kehityshankkeita rajataan, jotta niihin ehtii keskittyä kunnolla.  
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H3: ”Mun työs menee eniten aikaa ihan perustyöhön et et ylipäätään opettajien 

työssä on aivan liian vähän aikaa yhtään millekkään. Et sen takia jos kehitetään 

nii pitäs keskittyy yhteen tai kahteen asiaan kunnolla.” 

Kehityshankkeiden kuormittavuus liittyy osaksi opettajien työkokemuksen määrään. 

Kuten Messmann ja kumppanit (2010, 38) totesivat tutkimuksessaan, kokeneemmat 

opettajat pystyvät työkokemuksen kautta reflektoimaan paremmin omaa ammatillista 

osaamistaan ja kun opettamisen rutiinit ovat hyvin hallussa, resursseja sää enemmän 

uusien ideoiden kehittämiseen. Seuraavassa lainauksessa kokeneemman aineenopet-

tajan kokemus koulun kehityshankkeista oli päinvastainen suhteessa edelliseen. Opet-

tajan mukaan koulu on mukana Kasvava mieli-hankkeessa, mutta muita hankkeita ei 

tällä hetkellä ole. Myös ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet ovat hänen mukaansa 

lähteneet hyvin käyntiin.  

H12: ”No mun mielest ei ole mitään muita hankkeita ku tää… Growing Mind -

hanke. Mut ehkä opettajat kokee… mm mä en tiedä onks ne sit ne ilmiöt mitkä- 

mut neki on lähteny mun mielest rullaamaan.” 

Opettajien haastattelupuheesta nousi esiin, että selkeiden tavoitteiden puute ja monet 

kehityshankkeet aiheuttavat osaltaan kiirettä ja vaikuttavat opettajien hyvinvointiin. 

Haastattelupuheessa kuvataan, että töitä on enemmän kuin tarpeeksi ja siitä seuraa 

jatkuva riittämättömyyden tunne. Jatkuva kiire vaikuttaa myös kokemukseen siitä, ettei 

hallitse omia töitään eikä pysty vaikuttamaan omaan työhönsä niin paljon kuin haluaisi.  

Haastattelupuheesta nousee myös esille talon henkilökunnan jakautuminen kehitys-

myönteisiin ihmisiin ja niihin, ketkä hoitavat työnsä, mutta eivät ole niin kiinnostuneita 

työnsä kehittämisestä. Taustalla voi olla väsymys, joka juontuu jatkuvan kiireen koke-

muksesta. Seuraavassa yksi opettaja kuvaa omaa kokemustaan koulun henkilökunnan 

hyvinvoinnista.  

H5: ”Mut niiku tää on jakautunut talo on niiku väsyneisiin ja sit sellasiin, jotka 

löytää energian jollain tavalla sitte omaan työn kautta kuitenki tuntuu näin mä 

oon ainaki ymmärtäny että hirveesti on väsynytty porukkaa…” 

Haastattelupuheesta selviää, että opettajien työnteko valuu myös vapaa-ajalle. Moni 

haastateltava harmittelee yhteisen suunnitteluajan puutetta niin yhteisopettajuuden 

kuin ilmiöidenkin suhteen ja kertoo tekevänsä töitä myös vapaa-ajalla. Yksi opettaja 

pohtii, kuinka liika työnteko on aktiivisten opettajien ”helmasynti”. Koska yhteistä suun-

nitteluaikaa on vaikea löytää normaalin työajan puitteissa, opetuksen suunnittelu pai-
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nottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Haastattelupuheessa pohditaan myös mikä on koh-

tuullinen määrä ja milloin voi sanoa, etten tee yhtään enempää. Seuraavassa yksi ai-

neenopettaja kertoo opettajien työnteon määrään liittyvästä keskustelusta.  

H7: ”Kaikki tekee todella paljon töitä et se keskustelu mitä käydään siitä että 

kuinka vähän kukakin on nukkunu ja kuinka taas viikonloppu on menny pelkäs-

tään töitä tehdessä.” 

Opetustyössä on allokoitu suunnitteluaikaa puoli tuntia opetustuntia kohden, mutta ko-

kemus ajankäytöstä ei ole tavoitteiden mukaista. Haastattelupuheessa kokemus yh-

teissuunnitteluajan käytöstä ei ole kovin positiivista. Yhteissuunnitteluaika menee usein 

yleisten asioiden hoitoon ja papereiden täyttämiseen. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 

digipadget mainitaan useassa haastattelussa ylhäältä määrättynä tehtävänä, joka ei lii-

ty työn suunnitteluun. Opettajat kokevat ongelmana sen, että yhteissuunnitteluaikoja ei 

käytetä siihen, mihin ne on tarkoitettu. Tästä seurauksena opettajat käyttävät välitunte-

ja tuntien suunnittelemiseen, jolloin heille ei jää päivään yhtään taukoa. Haastattelupu-

heesta nousee toivo suunnitteluajan käytöstä konkreettisesti työn suunnitteluun. Seu-

raavassa yksi luokanopettaja pohtii yhteissuunnitteluajan ongelmaa.  

H8: ”...et ehkä se aika on se suurin ongelma et sit käytetään välitunteja suunnit-

telemiseen et sitte taas opettajat ei saa hetkeekää taukoo… et se on se mun 

mielestä suurin ongelma et miksei niit ysaikoja käytetä siihen.” 

Yhteissuunnitteluajan puutteesta osin johtuen opettajat kokevat rooliensa olevan epä-

selviä. Haastattelupuheesta nousi toive opettajien roolien selkeyttämisestä yhteisopet-

tajuudessa. Erityisesti erityisopettajat kokevat jäävänsä usein ulkopuolelle opettajien 

yhteistyöstä, vaikka heidän työnsä olisi olla tiiviisti yhteydessä luokanopettajien ja ai-

neenopettajien työn kanssa. Seuraavassa erityisopettaja pohtii kuinka yhteisopettajuu-

den tavoitteita ja toimintatapoja tulisi selkeyttää.  

H4: ” Mut että on olemassa systeemejä, jotka pitäs varmaa jollain tavalla sel-

keyttää ja niin että että siihen liittyy niiku meiän keskinäinen erityisopettajan työ 

mut jälleen kerran tietenki aineenopettaja ja luokanopettajien, koska eihän mei-

dän työ oo irrallista heidän työstä ikinä mistään kohdasta, kun oppilaat on ky-

seessä.” 

Haastattelupuheen perusteella opettajat kokevat, että koulun kehityshankkeet ja ope-

tuksen jatkuva kehittäminen ovat kuormittavia tekijöitä, mutta tavoitteiden selkeyttämi-
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nen ja konkreettisen suunnitteluajan käyttäminen tuntien suunnitteluun voisivat helpot-

taa kiirettä ja edesauttaa opettajien hyvinvointia.  

6.3.3 Digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä ja opetuksessa  

Tutkimuksen haastatteluissa yhdeksi kehityskohteeksi nousi digitaalisuuden parempi 

hyödyntäminen koulussa sekä opetuksessa että opettajien yhteistyössä.  Koulujen di-

gistrategioilla on keskeinen rooli perusopetuksen digitalisaatiossa (Tanhua-Piiroinen 

ym., 2019, 12) ja tässä koulussa media- ja digitaitoja painotetaan kaikkien luokkien 

opetuksessa. Haastattelupuheesta nousee esille koulun johdon vaatimus kehittää digi-

taalisuutta opetuksessa, mikä osaltaan tukee kehittämistä.  

H7: ”Et et kun on ollut se johdon vaatimus että pitää tehdä tiettyjä juttuja niin se 

on tukenut sitä kehittymistä että tarvitaan niiku vähän semmosta mukavuusalu-

een ulkopuolelle menemistä, että päästään eteenpäin.”  

Opettajien haastattelupuheesta välittyi, että digitalisaatio on koulussa osana arkea, ja 

digitaalisia työkaluja tulisi käyttää opetuksessa. Tutkimuksissa Suomessa opettajat 

suhtautuvat pääosin (75 %) myönteisesti tieto- ja viestintäteknologiaan (Tanhua-

Piiroinen ym., 2006), ja niin tämänkin tutkimuksen haastattelupuheesta on havaittavis-

sa. Haastatellut opettajat tuovat esiin kiinnostuksensa tieto- ja viestintäteknologiaa ja 

ovat halukkaita lisäämään digitaalisuutta opetukseen. He kokeilevat rohkeasti uusia 

työtapoja ja oppimisympäristöjä ja myös toivovat tämän korostuvan myös oppilaille.  

Tieto- ja viestintäteknologian lisääminen opetuskäyttöön tehokkaasti edellyttää koulun 

rakenteellista ja pedagogista kehittämistä ja opettajien koulutusta (Kumpulainen ja Lip-

ponen, 2010, 13).  Haastattelupuheesta nousee esille opettajien kokemus koulun yh-

teisen digipedagogiikan kehittämisen tarpeesta. Opettajat kokevat, että tieto- ja viestin-

tätekniikan käytön mahdollisuuksia on rajattomasti ja olisi tarpeen keskustella yhdessä 

mihin suuntaan digitalisaatiota lähdetään kehittämään.  Seuraavassa yksi haastatelta-

va pohtii oman työnsä kehittämistä digitalisaation kannalta ja toivoo yhteistä pedago-

gista linjaa digitalisaation toteuttamiseen.  

H11: ”Et tavallaan päästäs yhdessä keskustelemaan siitä et mitä me oikeesti 

valitaan. Et jonkinlaista rajausta ja valintaa on pakkoki tehä että.. ei voi ihan 

kaikkea maailmassa mikä liittyy digitalisaatioon lähteä kehittää omassa työs-

sään.” 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tavoitteena on, että kaikilla oppilailla 

on mahdollisuuden tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen (Opetushal-
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litus, 2016, 23). Haastattelupuheesta tulee esille oppilasaineksen moninaisuus ja 

osaamisen vaihtelut, jotka luovat omat haasteensa opettajien suunnitellessa opetusta. 

Samalla luokalla voi olla oppilaita, jotka ovat hyvin edistyneitä tietotekniikan käyttäjiä ja 

oppilaita, joilta puuttuu alkeellisimmatkin taidot. Tavoitteellisen ja päämäärätietoisen 

opetuksen suunnittelu on tällöin hyvin hankalaa. Erityisesti ylemmillä luokilla tietoteknii-

kan oletetaan olevan opetuksen perusväline, mutta osalla oppilaista on huonot perus-

taidot. Tieto- ja viestintätekniikan opetukseen toivottiin mallia, jonka avulla opettajat 

pystyisivät järjestelmällisesti opettamaan samoja taitoja ja oppilaat oppisivat taitoja ta-

saisemmin.  

Kaarankaisen ja Kaarankaisen (2018a, 252) tutkimuksessa todettiin nuorten viihteelli-

sen digitaalisen osallistumisen kerryttävän myös digitaalista osaamispääomaa, mikä tu-

li esille myös tämän tutkimuksen haastattelupuheessa. Opettajat kokevat, että oppilai-

den harrastuneisuus koulun ulkopuolella heijastuu myös tietoteknisissä taidoissa kou-

lussa. Esimerkiksi videoprojektit luonnistuvat selvästi helpommin oppilailta, jotka teke-

vät videoita myös vapaa-ajallaan.  

H3: ”Niin siinä kyllä huomaa et ketkä on harrastanu niitä videoiden tekemistä 

enemmän, että on mulla semmosiiki oppilaita jol on omat Youtube kanavat nii 

ne on tosi taitavii tekemään niinku videoita.” 

Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä, ja nii-

den avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja oppilaiden osallisuutta (Opetushallitus, 2016, 

29). Haastattelupuheesta nousi esille, että opettajat ovat ottaneet käyttöönsä digitaali-

sia oppimisympäristöjä oman ja oppilaidensa kiinnostuksen mukaan. Esimerkiksi kiel-

ten opiskelussa opettajat kokevat, että oppilaat tykkäävät tehdä kielten tehtäviä digi-

versioina, ja digitaalisia tehtäviä on sitten otettu käyttöön kielten tunneilla.   

Koululta löytyy myös uusi immersiotila, joka on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja intuitii-

viseksi oppimisympäristöksi. Tila on yhteisöllinen ryhmätyötila, jonka tavoitteena on tu-

kea ja rikastuttaa opetusta. Opettajat ovat olleet mukana suunnittelemassa uutta moni-

toimitilaa, mutta immersiotilan käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt, eikä sitä ole vielä 

päästy kunnolla testaamaan opetuksen tukena. Opettajien haastattelupuheessa im-

mersiotilan käyttöön toivotaan enemmän koulutusta ja kehitysideoita. Opettajat koke-

vat, että nykyisillä taidoilla oppimiskokonaisuuden suunnitteleminen immersiotilaan ei 

vielä onnistu.  

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelmassa havaittiin, että kaikissa digita-

lisaation ja pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen tähtäävissä hankkeissa jarru-
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na on puuttuva tai toimimaton tietoteknologinen ympäristö (Helsingin kaupungin ope-

tusvirasto, 2016, 7). Opettajien haastattelupuheen perusteella välineiden ja käyttöjär-

jestelmien toimivuusongelmat luovat omat haasteensa digitaalisen opetuksen järjestä-

miseen myös tutkimuksessa mukana olleessa koulussa. Koulussa käytetään Offi-

ce365-järjestelmää ja haastattelupuheesta nousee esiin ongelmia, joita opettajat koh-

taavat. Oppilailla ei ole omia koneita, vaan työskentely tapahtuu yleisillä tietokoneilla. 

Omien koneiden puute aiheuttaa haasteita opetukseen. Oppitunnin alku voi viivästyä 

jopa 45 minuuttia, kun oppilaat eivät pääse kirjautumaan sisään O365-järjestelmään. 

Osalla opettajista toiveena onkin ollut omien tietokoneiden hankkiminen kaikille oppilail-

le.  

Myös materiaalien säilytys ja jakaminen on koettu O365-järjestelmän kautta epäkäy-

tännölliseksi ja tiedostojen käyttöoikeuksien kanssa on tullut esiin yllättäviä ongelmia. 

Esimerkiksi toisen henkilön luomiin kansioihin ei ole enää pääsyä, kun esimerkiksi 

eläkkeelle jäännin seurauksena kansion luoneen henkilön tunnukset poistuvat. Henki-

lön luomat ja tallentamat materiaalit poistuvat henkilön mukana. Seuraavassa aineen-

opettaja kuvaa O365-järjestelmää erittäin vaikeaksi paikaksi löytää mitään järkevästi.  

H9: ”Mut dokumenttien… tota mites sanois nätisti, hautausmaa, josta niitä sa-

tunnaisesti joskus kompastuu johonkin siis… Sieltä… vaikee löytää mitään… 

järkevästi tai.” 

Office365-järjestelmän haasteista huolimatta digitaalisia välineitä käytetään opettajien 

yhteistyössä. Opettajat jakavat materiaaleja, tekevät yhteistyötä ja viestittelevät säh-

köisten viestintäpalvelujen kautta. Digitaaliset välineet laajentavat yhteistyön koulun 

seinien ulkopuolelle.  Whats app-sovellusta käytetään paljon opettajien väliseen vies-

tintään ja Facebook-ryhmissä jaetaan tietoa suuremmalle yhteisölle.  

Koululla on olemassa digituutoreita, joilta saisi tarvittaessa apua tietoteknisiin ongel-

miin, mutta heitä ei juuri haastatteluissa mainittu. Digituutoreiden tiedetään koululla 

olevan, mutta joko aikataulu tai muista syistä heidän apuaan ei käytetä hyväksi.   

H4: ”Mut toki tiedän sen et kyl meille esimerkiks digituutorit on sellasee että jos 

jos heidän kanssaan haluais istua alas ja ja käydä jotai läpi nii ihan varmaan 

onnistuu.” 

Digituutoreiden sijaan opettajat luottavat kollegoidensa osaamiseen. Haastattelupu-

heesta tuli esiin opettajien yhteistyö ja ammatillisen osaamisen tuominen yhteiseen 

käyttöön. Esimerkiksi ilmiöpohjainen oppiminen luo opettajien yhteistyölle puitteet, jois-
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sa päästään hyödyntämään yksittäisen opettajan asiantuntijuutta koko yhteisön hyväk-

si. Tämä sama koskee myös digitalisaatiota. Kun luokkatasoittain kehitetään jotain il-

miötä, yhdistyy siinä monen aineenopettajan osaaminen. Joukosta löytyy aina yksi tai 

useampi opettaja, jolla digiosaaminen on paremmin hallinnassa. Tällöin he jakavat 

osaamistaan muille ja digitaalisuutta päästään hyödyntämään enemmän.  

H11: ”Kun kehitetään luokkatasoittain ni … siinä saattaa yhdistyä tosi monta eri 

aineenopettajaa siellä sitte joukossa on jo yks tai kaks joilla se digitalisaatio on 

niinku luonnostaan sellanen oma juttu monel tapaa ja… päästään ehkä viel hel-

pommin hyödyntämään… enemmän.” 

Opettajilla on pääosin myönteinen suhtautuminen ja kiinnostusta digitaalisten välinei-

den ja oppimisympäristöjen käyttöön, mutta he kaipaavat yhteistä linjaa siihen, mitä vä-

lineitä ja järjestelmiä käytetään. Oppilaiden välillä on suuria eroja digitaalisessa osaa-

misessa, mikä osaltaan hankaloittaa opetuksen suunnittelua. Myös tietoteknisten väli-

neiden ja järjestelmien käyttöongelmat vaikeuttavat opetusta. Opettajien välisessä vies-

tinnässä ja yhteydenpidossa sähköiset viestintäpalvelut ovat osoittautuneet hyväksi ja 

mahdollistavat opettajien yhteistyön koulun rajojen ulkopuolella.  

6.3.4 Yhteenveto koetuista kehitystarpeista 

Kokemuksen koulun kehitystarpeista jaoin kolmeen kategoriaan. Opettajat kokivat kou-

lun arjen levottomaksi ja häiriökäyttäytymisen rikkovan koulurauhaa. Kouluun toivottiin 

yhteisiä pelisääntöjä (1), joita kaikki noudattaisivat ja joiden uskottiin rauhoittavan kou-

lun arkea.  Myös oppilashuollon tukitoimia toivottiin kehitettävän. Koulu on kehitys-

myönteinen ja uudistaa opetusta ennakkoluulottomasti, mutta opettajat myös kokevat, 

että jatkuva kehittäminen aiheuttavaa kuormitusta. Kehitystarpeena toivottiin kehitys-

hankkeiden rajaamista ja tavoitteiden selkeyttämistä (2). Myös aikaa suunnitteluun ja 

opetuksen kehittämiseen koettiin tarvittavan enemmän. Digitaalisuuden hyödyntäminen 

yhteistyössä ja opetuksessa (3) nousi myös esiin kehitystarpeita kartoitettaessa. Opet-

tajat suhtautuvat myönteisesti digitaalisuuden lisäämiseen opetuksessa, mutta lisää 

opastusta ja yhteistä linjaa välineiden ja oppimisympäristöjen käyttöön kaivataan. Myös 

tietoteknisten välineiden ja järjestelmien tuki tulisi olla kunnossa, ettei opetusaika mene 

käytännöllisten ongelmien kanssa painimiseen. Opettajien yhteistyössä sähköiset vies-

timet koettiin hyödylliseksi.  
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7 Tarkastelu  

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti mittaavat tutkimuksen luotettavuutta (Kananen, 

2019, 31). Tutkimuksen validiteetti tai pätevyys (Vilkka, 2015, 193) tarkoittaa tutkimus-

menetelmän kykyä mitata sitä, mitä tutkimuksen on tarkoituskin mitata. Eskola ja Suo-

ranta (1998, 214) puhuvat sisäisestä validiteetista, mikä viittaa tutkimuksen teoreettis-

ten ja käsitteellisten määrittelyjen sopusointuun. Heidän mukaansa voidaan puhua 

myös ulkoisesta validiteetista, mikä tarkoittaa tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten se-

kä aineiston välisen suhteen pätevyyttä. Tutkimuksen validiteetti eli se, että tutkitaan 

oikeita asioita, liittyy tutkimuksen suunnitteluun eli tutkimusasetelmaan ja siihen, että 

aineiston analyysi tehdään oikein (Kananen, 2019, 32). Tässä tutkimuksessa tavoittee-

na oli kuvata opettajien kokemuksia koulun toimintakulttuurista ja ammatillisen osaami-

sen kehittämisestä sekä koulun kehittämistarpeista. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, 

jossa korostetaan ihmisen kokemusta ja subjektiivisuutta sekä ihmisen toimintaa kult-

tuurisesti ja sosiaalisesti välittyneenä (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne ja Paa-

vilainen, 2014, 82). Aineiston keruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastattelu 

ja analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Ronkaisen ja 

muiden (2014, 82–83) mukaan laadullinen tutkimus on joustavaa eivätkä analyysime-

netelmät ole tarkkavaiheisia, kuten määrällisessä tutkimuksessa. Laadullisessa tutki-

muksessa yritetään tulkita ja ymmärtää tutkimusaineistoa ja myös tutkimustulokset ovat 

tulkintaa. Validiteetin osoittamiseksi olen pyrkinyt perustelemaan tekemäni valinnat, 

kuvannut tutkimusaineiston tarkasti ja analyysiprosessia selkeästi (Ronkainen ym., 

2014, 136). Kategorioiden selkeä määrittely, luokittelujen konkretisoiminen esimerkeillä 

ja analyysin läpinäkyvyys parantaa mielestäni tutkimuksen pätevyyttä. Validiteettia tu-

kee se, että aineisto kerättiin osana pidempää tutkimuskäytäntökumppanuuteen perus-

tuvaa kehittämisprosessia, jolloin haastattelijat olivat tulleet haastateltaville opettajille 

tutuiksi. Tutkimuksen tuloksia on myös välitetty takaisin koulun ammatillisen oppimisen 

yhteisölle, jolloin tehtyjen tulkintojen oikeellisuutta on mahdollista varmentaa.   

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan myös tulosten pysyvyydellä, reliabiliteetilla, mikä 

tarkoittaa, että mittaustulokset on toistettavissa niin, että saman henkilön kohdalla saa-

daan täsmälleen sama mittaustulos tutkijasta riippumatta (Vilkka, 2015, 194). Laadulli-

sen tutkimuksen lähtökohtana on Eskolan ja Suorannan (1998, 211) mukaan tutkijan 

avoin subjektiviteetti, jolloin tutkija myöntää olevansa osa tutkimusta ja silloin myös tut-
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kimuksen luotettavuuden kriteeri. Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi 

koskee koko tutkimusprosessia ja tutkijan tulee arvioida tutkimuksensa luotettavuutta 

jokaisen tekemänsä valinnan kohdalla (Vilkka, 2015, 196). Vilkka (2015, 197) toteaa, 

että laadullista tutkimusta ei käytännössä voi koskaan toistaa sellaisenaan, koska jo-

kainen tutkimus on ainutkertainen. Tämän tutkimuksen tutkimusprosessin luotettavuut-

ta on pyritty parantamaan käytettyjen periaatteiden ja kulun tarkalla kuvauksella sekä 

tulosten ja päättelyn luotettavuutta aineistokatkelmilla tutkimustekstissä. Aineistokat-

kelmat tuovat aineiston lukijan lähelle, lisää analyysin läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa lu-

kijalle tulkita ja analysoida puhetta uudelleen (Nikander, 2010, 433). Samalla täytyy ot-

taa huomioon, että haastattelututkimus perustuu osanottajien itseraportointiin. Opetta-

jat ovat saattaneet suodattaa sosiaalisen suotavuuden mukaisesti asioita, joita odotta-

vat tutkijoiden haluavan kuulla. Koska koulu toimii nk. innovatiivisena kehittämiskoulu-

na, haastateltavat ovat voineet olla motivoituneita antamaan myönteisen kuvan koulun 

toimintakulttuurista ja kehittämisestä. Hawthorne-vaikutuksen (Chiesa ja Hobbs, 2008) 

mukaisesti tapahtuneita muutoksia on saatettu arvioida todellisuutta myönteisemmin. 

Vaikka tällaiset luotettavuusriskit ovat olemassa, haastattelujen sisältö ei kuitenkaan 

antanut tästä mitään viitteitä. Myös se, että haastateltavat valikoituivat vapaaehtoisesti, 

on saattanut vaikuttaa siihen, että kehittämismyönteiset opettajat ovat muita useammin 

tarjoutuneet haastateltaviksi, vaikka tarkoituksena oli saada mahdollisimman monipuo-

linen joukko mukaan. Sisällöllisesti haastattelut olivat monitahoisia ja sisälsivät sekä 

innostuneita että kriittisiä ääniä. Näiden seikkojen takia tutkimustuloksia on syytä vain 

varovasti yleistää koko kouluun; muihin kouluihin yleistäminen ei ole mahdollista, koska 

opettajat tulivat yhdestä erityisestä koulusta.  

 
7.2 Tulosten tarkastelu 

Tämän tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyvät tulokset osoittivat, et-

tä opettajat kokevat koulun toimintakulttuurin moninaisena. Pyrkimys yhteisöllisyyteen 

ja oppilaiden osallistamiseen näkyi monessa haastattelussa. Opetusta toteutetaan yh-

teisöllisen oppimisen periaattein ja laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet vahvistavat yh-

teistyötä yli oppiainerajojen. Opettajat toteuttavat yhteisopetusta, mikä jakaa vastuuta 

opetuksesta ja samalla kehittää opettajien ammatillista osaamista. Haastattelupuhees-

sa tuli esiin, että toimintakulttuuria ohjaa myös inkluusio, sillä koulussa kaikki oppilaat 

opiskelevat yleisopetuksen luokilla. Ryhmäpedagogiikka ja yhteisopetus ovat tukitoimia 
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inkluusion toteutukseen, ja opettajien kokemuksissa nämä tukimuodot helpottavat oppi-

laiden kohtaamisessa.  

Koulun toimintakulttuuri rakentuu opettajien yhteistyön ympärille, ja opettajat kokevat 

saavansa apua kollegoiltaan aina kun on tarpeen. Erityispedagoginen osaaminen on 

koulussa vahvaa, erityisopettajia arvostetaan ja heidän ammatillista osaamistaan hyö-

dynnetään koko yhteisön hyväksi. Luokan- ja aineenopettajat kokevat kuitenkin oman 

osaamisensa olevan rajallista erityisen tuen oppilaiden kohtaamisessa.  

Suurimpana haasteena koulun toiminnassa opettajat kokevat ajan puutteen. Vaikka yh-

teistä suunnitteluaikaa on työjärjestyksessä, aika käytetään usein muuhun kuin opetuk-

sen suunnitteluun. Tällöin varsinaista suunnittelutyötä tehdään työajan ulkopuolella tai 

se jää tekemättä. Yhteisöllisen opetus vaatii kuitenkin yhteistä suunnitteluaikaa, jotta si-

tä voidaan toteuttaa hyvin ja kehittää edelleen.  

Toiseen tutkimuskysymykseen liittyvissä tuloksissa opettajien oma ammatillinen kehit-

tyminen perustuu opettajien aktiivisuuteen ja asiantuntijuuden koettiin kehittyvän ja 

kasvavan kokemuksen myötä. Ammatillinen osaaminen kehittyy myös opettajien yh-

teistyössä. Toteuttaessaan yhteisopettajuutta ja ilmiöoppimista opettajat jakavat osaa-

mistaan yli luokka- ja oppiainerajojen. Työn reflektointi yhdessä kasvattaa sekä yhtei-

sön että yksilön asiantuntijuutta. Koulun sisäisen yhteistyön lisäksi opettajat tekevät yh-

teistyötä kodin, toisten koulujen ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Opettajat 

käyttävät yhteistyössä hyväkseen omia henkilökohtaisia verkostojaan ja opettajan aktii-

visuudella on tärkeä rooli verkostojen luomisessa ja ylläpidossa.  

Kolmanteen tutkimuskysymykseen liittyvissä tutkimustuloksissa korostui koulun levot-

tomuus ja oppilaiden häiriökäyttäytyminen. Yhteisten pelisääntöjen sopimisen ja niistä 

kiinnipitämisen opettajat uskoivat rauhoittavan koulun arkea. Myös oppilashuollon tuki-

toimia toivottiin kehitettävän. Kehitystarpeena nousi esiin kehityshankkeiden rajaami-

nen ja tavoitteiden selkeyttäminen. Koulun on kehitysmyönteinen ja mukana monessa 

hankkeessa, mutta näiden koettiin myös kuormittavan opettajien työtä. Opettajat koki-

vat tarvitsevan enemmän aikaa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Kehitystar-

peena tuli esiin myös digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä ja opetuksessa. 

Opettajat kokivat kiinnostusta digitaalisiin opetusvälineisiin ja oppimisympäristöihin, 

mutta toivoivat opastusta ja yhteistä linjaa niiden käyttöön. Tieto- ja viestintäteknologi-

nen osaaminen on tärkeä osa perusopetusta, jolloin myös tietoteknisten välineiden ja 

järjestelmien tuki tulisi olla kunnossa.  Opettajien välistä yhteistyötä digitaaliset työväli-

neet ovat kokemusten mukaan helpottaneet.   
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Seuraavassa tutkimuksen tuloksia tarkastellaan lähemmin tutkimuskysymys kerrallaan 

pyrkien myös sitomaan tuloksia tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. 

Koulun toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuurissa pyritään yhteisöllisyyteen, jota Hargreaves (1994, 192) pi-

tää edellytyksenä koulun toiminnan ja opetussuunnitelman tehokkaalle kehittämiselle. 

Koulun opettajat ovat haastattelujen perusteella kehittämisorientoituneita, mikä osittain 

selittyy haastatteluun valikoituneilla opettajilla. Ne, jotka ovat kiinnostuneita kehittä-

mään koulua ja omaa opetustaan, myös herkemmin suostuivat haastateltaviksi. Yhteis-

työsuhteet ovat osittain spontaaneja ja vapaaehtoisia, mikä tuli esille esimerkiksi kolle-

goiden auttamisessa ja työn yhteissuunnittelussa myös vapaa-aikana. Toisaalta haas-

tatteluissa nousi esiin myös yhteisöllinen toiminta osittain pakotettuna ja ylhäältäpäin 

ohjattuna. Esimerkiksi yhteissuunnittelutuntien käyttäminen pakollisiin virallisiin toimin-

toihin ei kokemuksissa tukenut yhteisöllisyyttä.  

Koulun toimintakulttuuria ohjaa oppivan yhteisön periaate, joka näissä haastatteluissa 

tuli esiin monipuolisena työskentelynä, yhdessä tekemisenä ja toisilta oppimisena. Kou-

lussa on alusta alkaen kehitetty ryhmäpedagogiikkaa, joka on yhteisöllisen oppimisen 

toimintamalli. Haastatteluissa ryhmäpedagogiikkaa ei juurikaan mainittu, minkä ajatte-

len johtuvan siitä, että se on jo niin juurtunut koulun toiminnan perusteisiin, että se on 

Scheinin (2009) kuvaamina pohjimmaisia perusopetuksia. Yhdessä tekemisen ja toisil-

ta oppimisen mallia edustaa myös yhteisopettajuus. Haastatteluissa opettajat puhuvat 

enemmän samanaikaisopettajuudesta, mikä viittaa siihen, että opettajat pitävä yhteis-

opettajuutta enemmän resurssina, kuin yhteisen ammatillisen osaamisen ja opetuksen 

kehittämisen välineenä. Parhaimmillaan yhteisopettajuus kuitenkin toimii sekä opetuk-

sen että opettajuuden kehittämisenä. Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetusta 

yhdessä, sekä reflektoivat toimintaansa, jolloin he pystyvät yhdessä kehittämään pa-

rempia toimintatapoja opetukseen sekä oppimaan toisiltaan myös ammatillisesti. Sen-

gen (2006) oppivan organisaation teorian mukaan sekä henkilökohtainen kasvu että 

tiimioppiminen ovat tärkeitä organisaation oppimista tukevia tekijöitä. Opettajilla tulee 

olla halu oppia jatkuvasti sekä halua jakaa oppimistaan asioita koko tiimin käyttöön. 

Tähän tutkimukseen haastatteluilla opettajilla näiden molempien tekijöiden uskoisin to-

teutuvan.  

Koulun toimintakulttuurin periaatteena toimii myös inklusiivinen opetus, mikä näkyy 

monipuolisten työtapojen, kuten ryhmäpedagogiikan että yhteisopettajuuden inkluu-

siota tukevina käytäntöinä. Koulussa on panostettu erityispedagogiikkaan ja erityisopet-
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tajat ovat tehneet opettajille hyvin kattavan tietopankin, mistä löytyy keinoja erilaisten 

tilanteiden hallitsemiseen. Inklusiivinen opetus ei aina vaadi erityisopettajaa luokkaan, 

vaan painopiste tulisi olla opetuksen suunnittelussa. Luokan – ja aineenopettajat kui-

tenkin kokivat oman erityispedagogisen osaamisensa puutteelliseksi, vaikka erityispe-

dagogista osaamista on pyritty jakamaan. Erityispedagogista osaamista ei syystä tai 

toisesta osata omassa työssä hyödyntää. Esimerkiksi Saloviidan (2012, 34–35) mu-

kaan inkluusion toteutuminen koulun tasolla on kiinni myös opettajien tahdosta sitoutua 

kaikkien lasten yhdenvertaiseen opetukseen. Sengen (2006) puhuu oppivan organisaa-

tion teoriassa organisaation yhteisestä visiosta, mikä on organisaation jäsenten jakama 

näkemys sen tavoitteista ja arvoista. Yksilön oman halut ja arvot määrittelevät sen, so-

piiko organisaation visio heidän arvomaailmaansa ja haluavatko he sitoutua vision to-

teuttamiseen. Erityisen tuen oppilaiden siirtymisen erityisluokista tavallisille luokille voi-

sin ajatella olevan sellainen periaate tai visio, johon myös opettajien oman arvomaail-

man täytyy sopeutua. Inkluusioon pyrkivä opetus perustuu tasa-arvoon ja yhdenvertai-

suuteen. Jokaiselta opettajalta vaaditaan tietämystä lasten ja nuorten kasvusta ja kehi-

tyksestä ja erilaiset oppilaat tulee huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutukses-

sa.  

Sengen oppivan organisaation teorian tärkein osatekijä on systeemiajattelu, joka auttaa 

ymmärtämään kokonaisuuksien ja osien vuorovaikutusta. Koulussa opettajat ja oppi-

laat ovat aktiivisia toimijoita, ja koulun oppiva yhteisö kannustaa kaikkia mukaan toi-

minnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen on yksi malli, jossa 

oppilaat on otettu mukaan opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen, mikä kehittää 

myös heidän systeemistä ajatteluaan (Opetushallitus, 2016, 21). Työskentely yli oppi-

aine- ja luokkatasorajojen on koettu hyväksi opettajien ammatillisen oppimisen lähteek-

si. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä toisilta oppimiseen toiminnallisen työskentelyn kaut-

ta.  

Opettajien asiantuntijuus ja osaamisen kehittäminen 

Asiantuntijuustutkimuksessa on esitetty kolme erilaista näkökulmaa, joista kaikista on 

piirteitä opettajan asiantuntijuudessa (Hakkarainen ym., 2002b). Opettajan asiantunti-

juuden perustana on kognitiivinen näkökulma, jossa asiantuntijuus rakentuu teoreetti-

sen, kokemuksellisen ja itsesäätelytaidon ympärille. Opettajien ammatti perustuu for-

maaliin koulutukseen, ja ammatin harjoittamisen myötä asiantuntijuus vahvistuu. Tut-

kimuksessa tuli esiin myös oman opetuksen reflektointi, mikä liittyy opettajan itsesääte-

lytaitoon ja kykyyn ohjata omaa toimintaa ja tarvittaessa muuttaa sitä. Haastatteluissa 
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tuli esille opettajien ymmärrys siitä, että juuri valmistunut opettaja on vasta noviisi, joka 

pikkuhiljaa kokemuksen karttuessa kehittyy asiantuntijaksi (Dreyfus ja Dreyfus, 1986). 

Tuloksissa korostui tarkoituksellinen harjoittelu (Ericsson ym., 1993), sillä opettajat ha-

keutuivat aktiivisesti kursseille ja projekteihin, joissa omaa ammatillista osaamista pys-

tyy kehittämään.  

Asiantuntijuus yhteisöön osallistumisena korostui tässä tutkimuksessa, sillä koulun toi-

minta nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen ja työtavat ovat yhteisöllisyyttä korostavia. Asteit-

tain syvenevä osallistuminen on Laven ja Wengerin (1991) mukaan prosessi, jossa yk-

silöt oppivat osallistumalla yhteisön käytännöt ja toimintakulttuurin ja kasvavat yhteisön 

jäseniksi. Tutkimuksen tuloksissa korostui juuri uusien kokemattomien opettajien huoli 

siitä, ettei heillä ole aikaa tehdä perusopetustyötä, kun aika menee kehittämishankkei-

siin. Tämän voisin ajatella osittain johtuvan siitä, että aloittelevalla opettajalla ei ole vie-

lä koulun käytännöt ja toimintakulttuurin perusta hallinnassa ja niiden omaksuminen vie 

aikaa. Ehkä tämä kuvaa niitä Tynjälän (2004) mainitsemia osallistumisen jännitteitä, joi-

ta liittyy koulun toimintakulttuurin jatkuvaan muutokseen osana pyrkimyksiä voittaa 

vanhojen toimintatapojen rajoituksia.  

Opettajan asiantuntijuus on luonteeltaan suhteellista (Edwards, 2010), sillä ympäristöllä 

ja kulttuurilla on suuri merkitys asiantuntijuuden kehityksessä. Asiantuntijuus rakentuu 

suhteessa toisiin asiantuntijoihin, ympäristöön ja kulttuuriin. Tuloksissa opettajat kuva-

sivat oman asiantuntijuuden jakamista muille, ongelmista keskustelemista ja muiden 

näkemysten huomioon ottamista arjessa. Asiantuntijan kyky työskennellä muiden 

kanssa ja ratkaista ongelmia yhdessä on suhdetoimijuuden (relational agency) perus-

teita. Edwardsin (2010) kuvaama hajautettu asiantuntijuus (distributed expertise) sopii 

hyvin kuvamaan tutkimuksessa mukana olleen koulun opettajien asiantuntijuutta. Luo-

kanopettajat, aineenopettajat ja erityisopettajat työskentelevät yhdessä ja jakavat 

osaamistaan muille. Erityisesti ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttaminen vaatii ammatti-

en välistä yhteistyötä.  

Myös verkostojen luominen on tärkeää, jotta tuntee oikeat ihmiset, jotka osaavat aut-

taa. Tuloksissa tuli esiin opettajien luomat henkilökohtaiset verkostot, joita he käyttivät 

hyväkseen erityisesti luodessaan suhteita koulun ulkopuolisiin tahoihin. Oppimisympä-

ristöjen laajentuessa koulun seinien ulkopuolelle, myös opettajien henkilökohtaisilla 

verkostoilla on merkitystä. Verkostot toimivat sekä oppimisympäristöjen laajentamisen 

että henkilökohtaisen kehittymisen apuna. Opettajat esimerkiksi veivät oppilaita vierai-
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luille ja työpajoihin omien verkostojen kautta, sekä hakivat tukea ammatilliselle osaami-

selle opettajien virtuaalisten verkostojen, kuten keskustelupalstojen avulla.  

Opettajien yhteisöä voisi kuvata käytäntöyhteisönä (Wenger, 1998), jossa kolme lähtö-

kohtaa; keskinäinen sitoutuminen, yhteinen tavoite ja jaetut välineet esiintyvät. Haasta-

tellut opettajat olivat kaikki sitoutuneita opetuksen kehittämiseen, mikä taas voi johtua 

kehitysmyönteisten opettajien valikoitumisesta haastatteluun. Jaetut välineet ja toimin-

tatavat, kuten yhteisopettajuus ja ryhmäpedagogiikka tukevat tavoitteellista opetusta. 

Yhteisissä tavoitteissa ja toimintamalleissa oli myös epäselvyyttä, mikä näkyi tuloksissa 

koulun kehitystarpeina.  

Tiedonluomisnäkökulma opettajan asiantuntijuuteen hahmottelee koulua innovatiivise-

na tietoyhteisönä, joka on tarkoituksellisesti suunniteltu tukemaan ja kehittämään uutta 

tietoa ja sosiaalisia käytäntöjä (Paavola ja Hakkarainen, 2008). Ekspansiivisen oppimi-

sen teorian (Engeström, 2001; 2002; 2016) mukaan uusien toimintatapojen kehittämi-

nen tapahtuu syklisesti niin, että nykyisiä käytäntöjä ja niiden rajoituksia analysoimalla 

etsitään ja vakiinnutetaan uusia toimintamalleja koko yhteisön käyttöön. Muutos perus-

tuu nykyisen toimintamallin ristiriitoihin ja pakottaa koko työyhteisön oppimaan. Bereiter 

ja Scardamalia (1993) näkevät tiedonluomisen progressiivisena ongelmanratkaisuna, 

jossa asiantuntija ei rutinoidu, vaan pyrkii jatkuvasti uuden oppimiseen. Asiantuntijatyö 

tapahtuu verkostoissa, joissa toiminnan kehittäminen on jatkuvaa. Heidän tavoittee-

naan on tehdä myös kouluista tietoa luovia organisaatioita, jossa opetushenkilökunta 

toimii tiedonrakenteluyhteisönä. Tutkimustuloksissa tuli esiin uusien toimintatapojen 

kehittämistä, kuten yhteisopettajuuden toimintatapojen arviointia ja uudelleenkehittä-

mistä ja ilmiöpohjaisen oppimisen suunnittelu ja toteuttaminen. Tietoa myös jaettiin kol-

legoille yhteisissä keskusteluissa ja jos he pyysivät apua. Kuitenkaan prosessia, jolla 

uusi tieto ja toimintatavat saadaan koko yhteisön käyttöön ja vakiinnutettua, ei tullut 

tämän tutkimuksen tuloksissa selvästi esille. Nonakan ja Takeuchin (1995) hiljainen ja 

jaettu tieto pitää käsitteellistää ja havainnollistaa, jotta siitä tulee näkyvää tietoa ja yh-

dessä jaettuja käytäntöjä.  

Innovatiivisten tietoyhteisöjen toiminta on riippuvainen jäsentensä osaamisen kehityk-

sestä (Hakkarainen ym., 2003). Tämän tutkimuksen tuloksissa opettajat olivat aktiivisia 

kehittämään omaa osaamistaan vertikaalisesti sekä päivittäisessä työssä että kursseil-

la ja projekteissa. Oman ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen koettiin tärkeäk-

si osaksi koulun kehittämistä. Tiivis yhteistyö koulun sisällä kasvattaa myös horisontaa-

lista osaamista. Moniammatillinen yhteistyö ylläpitää opettajien vuorovaikutusta ja laa-
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jentaa näkökulmia. Esimerkiksi laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tukevat opettajien 

asiantuntijuuden kehitystä, kun opettajat yli aineryhmien ja luokkatasojen työskentele-

vät yhdessä. Tuloksissa korostui myös kokeneempien opettajien myönteisempi suhtau-

tuminen koulun kehittämiseen. Tämä näkyi myös Messmannin ja kumppaneiden (2010) 

tutkimuksissa, joissa havaittiin, että kokeneemmat opettajat pystyivät työkokemuksena 

kautta reflektoimaan omaa osaamistaan paremmin ja sitä kautta käyttämään resursse-

jaan luovemmin innovatiiviseen toimintaan. Tämän tutkimuksen tuloksissa uudet opet-

tajat kokivat koulun kehittämistyön häiritsevän perusopetustyötä, mikä osaltaan selittyy 

sillä, että heillä ei ole vielä opettamisen rutiinit niin hyvin hallussa, että resursseja riittäi-

si koko koulun kehittämiseen.  

Koulun kehitystarpeet  

Tutkimuksen tuloksissa koulun kehitystarpeiksi nousivat koulun yhteiset pelisäännöt ja 

koulurauha. Opettajien kokemuksissa koulun arki on rauhaton ja yhteisiä pelisääntöjä 

tarvitaan. Koulussa on olemassa toiminnan pelisäännöt, mutta opettaja soveltavat 

sääntöjä oman käsityksensä tai halunsa mukaan. Oppilaiden häiriökäyttäytymiseen 

puututaan monella eri tavalla tai jätetään puuttumatta. Tämä aiheuttaa epäselvyyttä 

myös oppilaissa. Nonaka ja Takeuchi (1995) puhuvat tiedon sisäistämisestä osana tie-

don luomisen prosessia. Jotta tiedosta tulee osa käytäntöjä ja operationaalista tietoa, 

se täytyy sisäistää. Tiedon sisäistämisen puute saattaa olla yksi syy koulun toiminta-

mallien epäselvyyteen. Pelisääntöjen epäselvyyttä voi osaltaan aiheuttaa rehtorin vaih-

dos, minkä seurauksena koulussa on monia toimintamalleja. Opettajien vaihtuvuus ja 

uusien opettajien perehdytyksen puute voi myös aiheuttaa epäselvyyttä. Opettajien vä-

symys ja kiire ovat haasteita arjessa ja saattavat johtaa siihen, että opettajat eivät jaksa 

puuttua häiriökäyttäytymiseen vaadittavalla tavalla.  

Tutkimuksessa mukana ollut koulu on mukana monessa kehityshankkeessa ja uudis-

taa opetusta ennakkoluulottomasti. Opettajien kokemuksista tuli esiin, että koulun jat-

kuva kehitys kuormittaa opettajien työtä. Opettajat toivoivat kehittämishankkeiden ra-

jaamista ja selkeitä tavoitteita. Kokemukset kehityshankkeista olivat myös ristiriitaisia. 

Nuoret opettajat kokivat, että kehityshankkeita on monia, kun taas kokeneemman opet-

tajan puheessa kehityshankkeita oli vain yksi. Opettajien kokemus kehityshankkeiden 

paljoudesta voi johtua opetuskokemuksen puutteesta, jolloin kaikki energia menee ope-

tusrutiinien kehittämiseen, eikä resursseja riitä koulun kehittämiseen.  

Selkeisiin tavoitteisiin liittyy myös koulun visio. Hargreaves (1994, 163) korostaa, että 

koulun johtamisen, tehokkuuden ja parantamisen sekä henkilöstön kehittämisen aloilla 
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on yleisesti hyväksytty, että kouluilla tulisi olla missio, yhteinen tehtävä. Missio luo ope-

tusyhteisölle tarkoituksen ja yhteisiä tavoitteita, vahvistaa opettajien tunnetta työn mer-

kityksestä ja rakentaa motivaatiota. Myös Sengen (2006) oppivan organisaation osate-

kijänä mainitaan yhteinen visio, joka on organisaation jäsenten jakama näkemys tavoit-

teista ja arvoista. Jotta opettajat pystyvät sitoutumaan koulun vision toteuttamiseen, tu-

lisi sen olla selkeästi määritelty.  

Kolmantena kehitystarpeena nousi digitaalisuuden parempi hyödyntäminen opetukses-

sa ja oppimisessa. Koulu on yksi Helsingin kaupungin opetusviraston innovatiivisia 

kouluja, jotka osallistuvat viraston digitalisaatio-ohjelmaan. Sen ydinajatuksena on 

saada kaikki koulut kehittämään digitaalista toimintakulttuuriaan. Tutkimustuloksissa 

digitaalisuuteen suhtauduttiin positiivisesti. Tässä on hyvä muistaa, että haastatellut 

opettajat ovat saattaneet valikoitua haastatteluihin kehitysmyönteisyyden perusteella. 

Digitaalisuutta haluttiin kehittää ja lisätä opetuksessa, mutta koululle myös toivottiin yh-

teistä linjaa digipedagogiikan kehittämiseen. Digitalisaation hyödyntäminen opetukses-

sa merkitsee oppijan osallisuuden lisäämistä ja oppimisympäristöjen laajenemista 

luokkahuoneen ulkopuolelle. Myös opettajan rooli muuttuu enemmän ohjaajan ja oppi-

misen aktivoijan suuntaan (Helsingin kaupungin opetusvirasto, 2016, 4). Opettajat tar-

vitsevat uusia digitaalisia valmiuksia ja uutta osaamista. Myös koulun tietoteknologinen 

ympäristö koettiin puutteelliseksi. Toimintakulttuurin muutos digitaalisuutta tukevaksi ei 

onnistu, jos tarvittavaa teknologiaa ei ole tai se ei toimi.  
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7.3 Tutkimuksen merkitys 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella koulun toimintakulttuurista ja opettajien 

ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta opettajien omakohtaisten kokemusten kautta. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös millaisia kehitystarpeita opettajat kokevat koululla 

olevan.  

Koulun toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys opetuksen kehittämisessä, sillä se 

vaikuttaa oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun (Opetushallitus, 2016, 26). Koulun 

toimintakulttuuri rakentuu työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta, 

johtamisesta sekä opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Koulun 

toimintakulttuuriin liittyy myös yhteisön osaaminen ja kehittäminen. Toimintakulttuuria 

muovaa sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät ja se ilmenee selvimmin yhteisön 

käytännöissä. Koulun toimintakulttuuri tulee kehittää, jotta se tukee perusopetuksen 

valtakunnallisia tavoitteita.  

Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa koulun toimintakulttuurin tekijöistä voidaan hyö-

dyntää koulun kehittämisen ja systeemisen toimintakulttuurin muutoksen osana. Kou-

lun yhteisöllinen toimintakulttuuri tarjoaa näkökulmia yhteisopettajuuden, ryhmäpeda-

gogiikan ja ilmiöpohjaisen oppimisen kehittämiseen. Esimerkiksi yhteisopettajuuden 

kehittäminen samanaikaisopetuksesta enemmän kokonaisvaltaisen yhteisopettajuuden 

suuntaan, sisältäen yhteisen suunnittelun, opetuksen ja reflektion, voisi parantaa opet-

tajien hyvinvointia ja poistaa riittämättömyyden tunnetta opetustyöstä. Toisaalta kou-

lussa kehitetyt hyvät käytänteet esimerkiksi ilmiöpohjaisen opetuksen suunnittelussa ja 

toteutuksessa toimivat ja tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi myös muiden koulujen ke-

hittämishankkeissa.  

Uudenlaiset pedagogiset ratkaisut ja uusi toimintakulttuuri edellyttävät opettajilta jatku-

vaa osaamisen kehittämistä. Opetus on perinteisesti ollut opettajalähtöistä, mutta oppi-

laiden osallistaminen, uudet toimintatavat ja digitaalisuus muuttavat opettajan roolia 

oppimisen ohjaajaksi. Ammatillista kehittymistä tarvitaan myös inklusiivisen opetuksen 

toteuttamiseen, sillä erilaiset oppijat kaipaavat yksilöllistä opetusta. Tämän tutkimuksen 

tulokset antavat yhden näkökulman opettajien asiantuntijuuteen ja sen kehitykseen. 

Opettajat ovat aktiivisia ja kehitysmyönteisiä, ja ymmärtävät osaamisen kehittämisen 

tärkeyden osana koulun kehitystä. Opettajien osaamisen kehittäminen on tämän tutki-

muksen tulosten valossa hyvin itseohjautuvaa. Vaikka osaamisen kehittämistä tuetaan 

koulun johdon puolelta, koulutuksiin hakeutuminen on opettajien itsensä varassa. Eri-

tyisesti digitaalisten valmiuksien saaminen ajan tasalle vaatii opettajilta uutta osaamis-
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ta. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voisi ajatella, että systemaattinen täyden-

nyskoulutus tukisi opettajia toimintakulttuurin muutoksessa ja ammatillisen osaamisen 

kehittämisessä.  

Tämä tutkimus toi esiin myös todellisia koulun kehitystarpeita, jotka opettajat kokevat 

haasteena koulun toimintakulttuurissa. Näihin kehitystarpeisiin voidaan nyt puuttua, 

kun koulun toimintakulttuuria kehitetään. Innovatiivisen koulun systeeminen kehittämi-

nen koostuu sekä toimintakulttuurin ja rakenteiden, osaamisen, oppimisympäristöjen ja 

opetus- ja opiskelukäytänteiden kehittämisestä (Helsingin kaupungin opetusvirasto, 

2016, 15). Osaksi tätä kehittämistä on hyvä sisällyttää myös koulun toiminnan peli-

säännöt, jotta koulun turvallinen arki voidaan taata. Pelisäännöt ovat jo olemassa, mut-

ta niiden julkituominen ja noudattamisen tärkeys vaativat panostusta. Kehitystarpeeksi 

nousi tunne kehityshankkeiden määrästä ja tavoitteiden epäselvyys. Tämän tutkimuk-

sen myötä koulun tavoitteita ja visiota voidaan kirkastaa ja tehdä näkyväksi kaikille. 

Kehityshankkeiden kuormittavuus tuli esille erityisesti nuorten, opetusuransa aloittanei-

den opettajien kokemuksissa. Nuoria opettajia voitaisiin tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella tukea enemmän opettajan rutiinien kehittämisessä ja koulun kulttuuriin pe-

rehdyttämisessä.  

Digitalisaatiolla opetuksen ja oppimisen hyödyntämisessä on ihan oma merkityksensä 

kehitystarpeena. Yhteiskunnan ja työelämän digitalisoitumisen myötä myös kouluilla on 

kasvava tarve hyödyntää tietoteknologiaa. Digitalisaatio muuttaa toimintatapoja, -

prosesseja, tiedonhallintaa ja vuorovaikutusta (Helsingin kaupungin opetusvirasto, 

2016, 4). Digitaalinen teknologia itsessään ei ole ratkaisu, vaan sen tarkoitus on mah-

dollistaa uudet pedagogiset ratkaisut ja rikastuttaa oppilaan oppimisprosessia. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa opettajat kaipasivat apua digitaalisen pedagogiikan linjauksissa, 

ideoita digitaalisen opetuksen suunnitteluun sekä toimivaa tekniikkaa. Näihin kehitys-

tarpeisiin pystytään nyt puuttumaan.   

7.4 Jatkotutkimusajatuksia 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin koulun toimintakulttuuria ja opettajien asiantuntijuutta 

haastattelemalla opettajia Helsingissä sijaitsevassa peruskoulussa. Tutkimus keskittyi 

yhteen peruskouluun, joten tutkimus on tapaustutkimus, eikä sen tuloksia voida kovin 

laajalti yleistää. Tutkimukseen osallistui 12 opettajaa, jotka osallistuivat haastatteluun 

vapaaehtoisesti. Myös haastateltujen opettajien lukumäärä koulun yli 70 opettajan jou-

kosta on pieni otos, ja antaa hyvin kapean kuvan opettajien kokemuksista. Tutkimus on 

osa Kasvava Mieli –hanketta, jonka tavoitteena on koulun kokonaisvaltainen kehittämi-
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nen. Opettajat ovat myös saattaneet valikoitua haastatteluun kehitysmyönteisyytensä 

vuoksi, sillä heillä on ollut tiedossa hankkeen tavoitteet. Jotta tutkimuksessa mukana 

olleen koulun toimintakulttuurista saataisiin tarkempi kuva, olisi hyvä haastatella opetta-

jia ja koulun muuta henkilökuntaa laajemmin. Myös oppilaiden kokemukset koulun toi-

mintakulttuurista toisivat toisenlaisia näkökulmia koulun kehittämiseen. Koulun toimin-

takulttuurin muutosta voitaisiin tutkia myös etnografisen tutkimuksen keinoin. Yhdiste-

lemällä erilaisia tutkimusaineistoja, kuten havainnointia, haastatteluja ja kyselyjä, saa-

taisiin koulun toimintakulttuurista rikkaampi ja monitasoisempi kuva.  

Tämän tutkimuksen tuloksia olisi myös mielenkiintoista vertailla toisen innovatiivisen 

kokeilukoulun opettajien haastatteluihin. Tutkimuksessa mukana olleessa koulussa 

toimintakulttuurin perustana korostuivat inkluusio, yhteisopettajuus, ryhmäpedagogiikka 

ja ilmiöpohjainen oppiminen. Koulun toiminta perustuu opettajien tiiviiseen yhteistyöhön 

ja yhteisöllisyyteen. Olisi erittäin mielenkiintoista nähdä, minkälaiset toiminnan kulmaki-

vet nousisivat esiin toisissa kouluissa ja kuinka paljon opettajien kokemukset eroavat 

tässä tutkimuksessa esiin tulleista kokemuksista.  

Opettajien asiantuntijuuden kehitystä olisi mielenkiintoista tutkia laajemmin. Haastatel-

luille opettajille voisi tehdä syvemmän haastattelun koskien pelkästään opettajien am-

matillista kehitystä. Haastattelun voisi toteuttaa avaintapahtumahaastatteluna, jolloin 

opettajat kuvaisivat selkeitä tapahtumia liittyen oman osaamisensa kehittymiseen, tai 

egosentrisen verkoston haastatteluna, jolloin saataisiin tarkempi kuva opettajien ver-

kostoista ja yhteisöön kuulumisesta. Innovatiivisen koulun opettajien kokemuksia 

omasta asiantuntijuudesta olisi myös mielenkiintoista verrata toisen koulun opettajien 

kokemuksiin asiantuntijuudestaan ja nähdä, ovatko tutkimuksessa mukana olleen kou-

lun opettajat keskimääräistä aktiivisempia kehittämään omaa osaamistaan.  

Yleisesti ottaen tämän tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa koulun kehitystarpeita, koulun 

toimintakulttuuria ja opettajien asiantuntijuutta. Nämä kaikki tutkimusaiheet ovat sen 

verran moniulotteisia ja mielenkiintoisia, että niistä riittää useita mahdollisuuksia jatko-

tutkimukselle.   
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Liitteet 

Liite 1: Haastattelurunko (WP5 intensiivikoulut – opettajahaastattelut) 

Osio 1: Taustakysymykset 

1. Haastateltavan nimi 

2. Toimiiko luokanopettajana, erityisopettajana, erityisluokanopettajana, aineopet-

tajana, rehtorina, avustajana.. 

3. Millä luokka-asteella nyt opettaa? 

4. Kuinka kauan on ollut kyseisessä koulussa? 

5. Miten pitkä tausta koulumaailmasta? 

a) Onko työtaustaa muualta? 

Osio 2: Koetut kehitystarpeet 

6. Minkälaisiin kehityshankkeisiin koulunne osallistuu/on osallistunut viimeisten 

vuosien aikana? 

a) Miten ne ovat mielestäsi onnistuneet?  

b) Mitä hyötyä niistä on koululle ollut?  

c) Entä opettajille/muulle henkilökunnalle tai oppilaille?  

7. Minkälaisia kehitystarpeita koulullanne on tällä hetkellä sinun mielestäsi? 

a) Mitä niistä pidät itse tärkeinä? Miksi? 

b) Ovatko ne osa jotain isompaa kokonaisuutta vai yksittäisiä ja helposti 

nimettäviä kohteita? 

c) Koetko, että ne ovat (/se on) vain teidän koulullenne ominainen kehitys-

kohde vai yleisesti kouluja koskettava kehityskohde? 

8. Näetkö koulunne toiminnassa tällä hetkellä jotakin sellaista, mikä voi vaikuttaa 

tulevaisuuden toimintaan erityistä huomiota vaativalla tavalla? 

9. Mitkä edellä mainitsemistasi kehittämistarpeista koet erityisen tärkeiksi oppilai-

den oppimisen kannalta? 

10. Kuka mielestäsi voi vaikuttaa mainitsemiesi kehityskohteiden työstämiseen? 

11. Minkälaisia resursseja koulun kehitystarpeisiin vastaamiseen mielestäsi kaiva-

taan? 

a) Mitä osaamista löytyy koululta itseltään? 

b) Minkälaista ulkopuolista tukea/osaamista tarvitaan? 

c) Vaikuttavatko ajankäyttö ja taloudelliset resurssit tähän työhön? 

12. Miten tärkeäksi koet kehittämistyön omassa työssäsi?  
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a) Miten osallistut (jos osallistut) kehittämistyöhön? 

Osio 3: Yhteistyö 

3A) Yhteistyö koulun sisällä 

13. Miten luonnehtisit opettajien välistä yhteistyötä koulussanne? 

a) Onko yhteistyö luonteeltaan tiedon jakamista, asioista sopimista, yhdes-

sä suunnittelua, yhdessä toteuttamista vai jotakin muuta? 

b) Luonnehtisitko opettajien välistä yhteistyötä ylhäältä johdetuksi vai itse-

ohjautuvaksi? Onko se strukturoitua vai vapaata? Minkälainen malli 

oman kokemuksesi perusteella toimisi koulussanne ja miksi? 

14. Mikä mielestäsi tukee/hankaloittaa koulussanne opettajien välistä yhteistyötä?  

a) Oletko tyytyväinen nykytilaan vai haluaisitko muuttaa jotain? 

15. Onko opettajien yhteistyö koulussanne mielestäsi tarpeeksi kattavaa? Miksi 

on/miksi ei? 

16. Mitä hyötyä koet opettajien välisestä yhteistyöstä olevan? Mitä haittaa? 

17. Mitä tavoitteita opettajien välisellä yhteistyöllä pyritään saavuttamaan? Miten se 

mielestäsi toteutuu koulussanne? 

3B) Tiimityöskentely 

18. Kuvaile tiimityöskentelyä koulussanne?  

a) Miten usein ne tapaavat? Mitä asioita käsittelevät? Miten pitkään ovat 

toimineet ja miten & miksi perustettu? 

b) Ovatko tiimit itseohjautuvia? 

c) Onko tiimeillä tavoitteita ja miten ne on muodostettu?  

d) Ovatko tiimit tasa-arvoisia omassa toiminnassaan? Entä tiimien keskei-

nen tasa-arvo? 

19. Mitä haasteita tiimityöskentelyssä mahdollisesti on/on ollut? Miten ne on koh-

dattu ja miten niitä on työstetty? 

20. Mitä hyötyä koet tiimityöskentelystä olevan? Mitä haittaa? 

a) Koetko kuulumisesi johonkin koulunne tiimiin olevan tärkeää oman työsi 

kannalta? 

21. Koetko tiimityöskentelyn tukevan/haittaavan koko koulun yhteistyötä 

a) Jakavatko tiimit tietoa keskenään vai jäävätkö tiimeissä käsitellyt asiat 

tiimien sisäisiksi? 

22. Miten tiimityöskentelyä tuetaan/toivoisit tuettavan koulussanne? 
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3C) Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

23. Mitä sellaisia koulun ulkopuolisia tahoja/keitä henkilöitä kuuluu verkostoosi, joi-

den kanssa toteutatte oppimistilanteita yhteistyössä?  

24. Kuvaile yhteistyötä ja toteutettuja oppimisprojekteja:  

a) Miten yhteistyö alkoi?  

b) Miten usein teette yhteistyötä? 

c) Miten intensiivistä yhteistyö on?  

d) Onko pitkäjänteistä vai lyhytkestoista? 

Osio 4: Minä opettajana 

4A) Ammatillinen kehittyminen  

25. Mitä arvostat eniten omassa työssäsi ja mitkä asiat koet merkittäviksi? 

26. Millaisia ammatillisen kehittymisen päämääriä ja tavoitteita sinulla itselläsi on, 

jos on?  

a) Miksi juuri nämä?  

b) Miten pyrit niihin?  

27. Millaista tukea saat ammatilliseen kehittymiseesi koulusta? Keneltä ja millä ta-

voin? 

a) Miten osaamisen kehittämistä ohjataan ja seurataan koulussasi? 

28. Saatko palautetta osaamisestasi? Keneltä saat palautetta?  

a) Miten ja millaisissa tilanteissa työtä reflektoidaan kollegoiden kesken? 

b) Mistä sinä saat / millaisista asioista työpaikallanne annetaan yksilöllistä pa-

lautetta?  

c) Mistä asioista sinä annat palautetta työtovereille? esimiehelle? Oppilaille?   

29. Millaisena näet opettajien ammatillisen kehittymisen ja koulun toiminnan kehit-
tämisen yhteyden? 

4B) Minä osana työyhteisöä 

30. Mitä asioita arvostat/ mihin asioihin olet tyytyväinen työyhteisössäsi?   

31. Mitkä ovat sinun vahvuuksiasi tämän työyhteisön jäsenenä? 

32. Onko työssäsi asioita, jotka ovat itsestä riippumattomia (sosiaaliset odotukset ja 

“pakot”), jotka aiheuttavat haasteita henkilökohtaiseen työhösi opettajana?   

a) Kuinka paljon koet voivasi neuvotella näistä asioista?  

b) Voitko olla oma itsesi tässä työyhteisössä? 

c) Koetko opettajien olevan tasavertaisia tässä työyhteisössä? 
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33. Mistä voisit luopua omassa työssäsi / mikä on vähiten tärkeää työssäsi? 

34. Mitä ajattelet suomalaisen koulun läpikäymistä ja tulevista muutoksista? 

4C) Opetustilanteet 

35. Millä tavalla tuot esiin koulun ulkopuoliset kiinnostuksen kohteesi ja vahvuutesi 

opetuksessasi?  

36. Millä tavalla huomioit oppilaiden koulun ulkopuoliset kiinnostuksen kohteet ja 

vahvuudet opetuksessasi? 

a) Esim. taidot, vahvuudet, sosiaaliset kontaktit, verkostot, ja erilaisiin sosi-

aalisiin ryhmiin kuuluminen 

37. Millaisissa oppimistilanteissa oppilaat tuottavat/ voisivat tuottaa merkityksellistä 

lisäarvoa vertaisilleen, yhteisölleen tai joillekin yhteisönsä jäsenille?  

a) Miten em. tilanteita voisi luoda/ mahdollistaa opetuksessa?  

38. Millaisilla toimintatavoilla koulussanne huomioidaan, että kaikki oppilaat tulevat 

kohdelluksi tasavertaisesti? 

a) Onko tähän yhdessä sovittuja toimintatapoja ja jos on, niin miten ne on 

sovittu? 

Osio 5: Yhteenveto 

39. Miten kuvailisit koulunne toimintakulttuuria?  

40. Minkälaista tukea toivot tämän hankkeen tutkijoilta ja tältä verkostolta? 

41. Oletko valmis haastateltavaksi uudestaan tämän hankkeen kuluessa? 

  



 

 

 

 

LIITE 2. 
Opettajahaastattelut, yhteenveto   
  H1 H2 H3 H4 H5  H6  H7  H8 H9  H10 H11 H12  

Koulun toiminnan kulmakivet                         

A.1. Inkluusion mahdollisuuden ja haasteet   x x x x x x x x   x x 

A.2. Ryhmäpedagogiikka koulun toiminnan kulmakivenä     x x x x x x     x x 

A.3. Yhteisopettajuus voimavarana x x x x x x x x x x x x 

A.4. Ilmiöpohjainen oppiminen laajentaa näkökulmia x x x x x   x x x   x x 

Opettajan ammatillinen kehittyminen ja asiantuntijuus                         

B.1. Opettajien ammatillinen kehittyminen   x x x x x x x x x x x 

B.2. Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteisöllisyys x x x x x x x x x x x x 

B.3. Opettajien verkostot ja koulun ulkopuolinen yhteistyö x x   x x x x x x x x x 

Koetut kehitystarpeet                         

C.1. Yhteiset pelisäännöt ja koulurauha x   x x x x x x x x   x 

C.2. Kehityshankkeiden rajaaminen ja selkeät tavoitteet x x x   x x x x x x x x 

C.3. Digitaalisuuden hyödyntäminen yhteistyössä ja opetuksessa x x x x x x x   x x x   
 

 

 


