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1 Johdanto 
 

Olen pienen, noin sadan oppilaan, kyläkoulun kasvatti. Yläkoulun ja lukion kävin 

hieman suuremmissa kouluissa. Alakoulussa kaikki opettajat, muu henkilökunta 

ja oppilaat tunsivat toisensa. Koulussa oli hyvä yhteishenki ja ”koko koulu kasvat-

taa” -periaate. Koska koulu oli pieni ja kaikki tunsivat toisensa, kaikki oppilaat 

olivat kaikkien opettajien oppilaita. Alakoulussa oli jopa perheenomainen tun-

nelma; kaikki olivat yhtä suurta kouluperhettä. Tällainen koulu on usein tiivis yh-

teisö, ja siellä on vahva yhteisöllisyys.  

 

Kiinnostuin yhteisöllisyydestä siitä syystä, että pieniä kyläkouluja lakkautetaan ja 

liitetään osaksi suurempia yhtenäiskouluja. Koska oma kokemukseni vahvasta 

yhteisöllisyydestä on juuri pienessä kyläkoulussa, halusin tietää, millaisena yh-

teisöllisyys koetaan suurissa yhtenäiskouluissa. Kun koronapandemia alkoi, 

maailmantilanne muuttui, ja kiinnostukseni kohdistuikin yhteisöllisyyteen tässä 

uudessa tilanteessa, jossa tutut ja turvalliset toimintatavat ovat ehkä joutuneet 

muutoksen kohteeksi, ja yhteisöllisyys on voinut kärsiä. Tein myös kandidaatin 

tutkielman samasta aiheesta otsikolla: Yhteisöllisyys tuottaa vahvan kouluyhtei-

sön. Kandidaatin tutkielmassa (Vesa, 2021) keskityin erilaisiin näkemyksiin yh-

teisöstä ja yhteisöllisyydestä, sekä yhteisöllisyyden edistämiseen osallisuuden 

näkökulmasta. Tässä tutkielmassa hyödynnän kandidaatin tutkielmaan tekemiäni 

käsitteiden määritelmiä ja laajennan niitä. 

 

Yhteisöllisyydestä on keskusteltu viime vuosina aktiivisesti koulumaailmassa. Ny-

kyisessä kotikunnassani Porvoossa yhteisöllinen hyvinvointi oli valittu lukukau-

den 2021–2022 laaja-alaiseksi teemaksi kaikissa Porvoon kouluissa. Vallitsevan 

koronatilanteen vuoksi yhteisöllisyys on kuitenkin kokenut kovan takaiskun. Yh-

teisöllisyyden ylläpitäminen ja edistäminen on kärsinyt myös kouluyhteisöissä. 

Vallitsevan tilanteen vuoksi monista yhteisöllisyyttä edistävistä toimista on jou-

duttu luopumaan, esimerkiksi luokkatasojen välinen yhteistyö on kärsinyt, kun 

yleensä se on toivottavaa. On tärkeää selvittää, miten yhteisöllisyydestä on huo-

lehdittu nyt poikkeusoloissa.  
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Tämän tutkielman kannalta on tärkeää ymmärtää yhteisön käsite, jotta voi ym-

märtää, mitä on yhteisöllisyys. Ilman yhteisöä ei voi olla yhteisöllisyyttä. Tarkas-

telen yhteisöä Tönniesin Gemeinscaftin ja Gesellscaftin sekä muiden yhteisö-

määritelmien avulla. Pyrin selkeyttämään yhteisöllisyyden käsitettä muun mu-

assa sosiaalisen pääoman sekä Lehtosen (1990) yhteisyyskäsitteen avulla. Li-

säksi tarkastelen koulun toimintakulttuuria muun muassa virallisen, epävirallisen 

ja fyysisen koulun avulla. Esittelen Rainan (2012) luoman työyhteisön yhteisölli-

sen toimintakulttuurin kolmiomallin. Viimeisenä keskityn vielä pedagogiseen joh-

tajuuteen koulukontekstissa. 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ensinnäkin, mikä on yhteisö ja mitä on 

yhteisöllisyys. Lisäksi pyrin tarkastelemaan koulun toimintakulttuuria sekä koulun 

pedagogista johtajuutta. Pyrin tämän tutkielman avulla selvittämään, mitä rehto-

rien mielestä yhteisöllisyydellä tarkoitetaan, miten yhteisöllinen toimintakulttuuri 

rakentuu ja näyttäytyy koulussa sekä minkälaisena rehtorit kokevat oman roo-

linsa yhteisöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi pyrin selvittämään, miten korona-

pandemiatilanne on mahdollisesti vaikuttanut kouluyhteisön yhteisöllisyyteen 

sekä miten rehtori pedagogisena johtajana on pystynyt ylläpitämään ja edistä-

mään yhteisöllisyyttä koronapandemiatilanteesta huolimatta. 
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2 Yhteisö 

 

Lähestyn yhteisökäsitettä muun muassa Tönniesin Gemeinschaftin eli ’yhteisön’ 

ja Gesellschaftin eli ’yhteiskunnan’ kautta. Gemeinschaftia ja Gesellschaftia voi-

daan tarkastella myös inhimillisinä tahtoina, joissa yhteisön liittymistapa on erilai-

nen. Tarkastelen yhteisöä myös Lehtosen (1990) yhteisömääritelmän avulla. Yk-

sinkertaistetusti Lehtonen (1990) näkee yhteisön ryhmänä, joka muodostuu tiet-

tyjen rajojen perusteella, esimerkiksi tietyn alueen tai saman ajattelutavan mu-

kaan. 

 

2.1 Gemeinschaft ja Gesellschaft 

 

Yhteisöllisyydestä ja yhteisöistä alettiin puhua, kun Ferdinand Tönnies esitti jaot-

telun Gemeinschaft- ja Gesellschaft-tyyppisten yhteisöjen välillä vuonna 1887 

(Lampinen, Viitanen & Konu, 2013, s. 72). Gemeinschaft ja Gesellschaft -käsit-

teet käännetään yleensä yhteisöksi ja yhteiskunnaksi (Nordbäck, 2013, s. 12). 

Émile Durkheimin tulkinta Tönniesin käsitteistä muodosti merkittävän perustan 

myöhemmälle käsitteiden ymmärtämiselle. Durkheimin mukaan ihmisen olemas-

saolon ja toiminnan edellytyksiä ovat yhteisöt ja yhteisöllinen elämä. Yksilön elä-

män tärkein voimanlähde on yhteisö ja siihen kuuluminen. Kokemus yhteisöön 

kuulumisesta on ihmiselle välttämätön, koska vain silloin yksilö voi olla voimakas 

ja kykenee toimimaan mielekkäästi myös yksilönä. (Antikainen, Rinne & Koski, 

2021, s. 17–18.) 

 

2.1.1 Gemeinschaft eli yhteisö 

 

Tönniesin Gemeinschaft eli yhteisö välittyy usein primaariryhmänä ja luonnolli-

sena yhteenliittymänä, jossa luottamus, läheisyys ja ihmissuhteiden lämpimyys 

ovat keskeisiä. (Nordbäck, 2013, s. 12; Lehtonen, 1990, s. 22; Antikainen ym., 

2021, s. 18.) Yhteisössä ominaista on yhteisöllinen käyttäytyminen toisia ihmisiä 

kohtaan, mikä perustuu inhimilliseen moraaliin ja hyvyyteen. (Kurki, 2002, s. 13.) 

Yhteisössä pyritään toimimaan yhteisen hyvän ja yhteisen päämäärän edistä-

miseksi. (Aro, 2011, s. 39). Yhteisö on kasvatuksellisesti parempi lähtökohta kuin 
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yhteiskunta (Nordbäck, 2013, s. 12). Durkheim tulkitsee Gemeinschaftin eli yh-

teisön luonnetta täydelliseksi ykseydeksi, ihmisten massaksi, joka kykenee vain 

yhtenäiseen toimintaan. Hänen mukaansa kaikki Gemeinschaft-tyyppiset koko-

naisuudet ovat saaneet alkunsa perheestä, jossa kokonaisuus nähdään ennen 

yksilöä, joka perustuu osiensa samanlaisuuteen ja johon synnytään. Perheen pe-

rusluonteen hän näkee orgaanisena ja täysin luonnollisena. (Nordbäck, 2013, s. 

15–16.) Gemeinschaft on siis tiivis yhteisö, jossa sen jäsenet haluavat olla mu-

kana. Se on luonteeltaan lämminhenkinen, siinä vallitsee keskinäinen luottamus, 

ja yhteisössä pyritään toimimaan yhteisen hyvän edistämiseksi. Gemein-

schatissa yhteisö on yksilöä tärkeämpi. Tällainen yhteisö voisi olla esimerkiksi 

perhe, ystäväporukka tai koululuokka. 

 

2.1.2 Gesellschaft eli yhteiskunta 

 

Gesellschaft eli yhteiskunta mielletään usein yhteisöä kylmemmäksi sekä laskel-

mointiin perustuvaksi. (Nordbäck, 2013, s. 12; Lehtonen, 1990, s. 22.) Yhteiskun-

nassa ominaista on, että ihmissuhteissa heijastuu objektiivisuus ja rationaalisten 

sääntöjen tärkeys. (Kurki, 2002, s. 13.) Yhteiskunnassa tyypillistä on sosiaaliset 

suhteet, joissa osapuolet pyrkivät etsimään hyötyjä toisistaan ja käyttävät toisi-

aan välineinä omien päämäärien saavuttamiseen (Antikainen ym., 2021, s. 19). 

Yhteiskunnassa siis muodostetaan suhteita vain, jos voi itse hyötyä niistä (Aro, 

2011, s. 39). Durkheim näkee yhteiskunnan yhdessä eläväksi ryhmäksi, jonka 

jäsenet ovat kuitenkin erillään ja toimivat vain omaksi hyödykseen. Toiminta toi-

sen hyväksi vaatii mahdollisen voiton saavuttamisen tai vaihdon vähintään sa-

manarvoiseen palvelukseen. Tällainen ryhmä, jossa eletään rinnakkain mutta 

erillään, muodostaa mekaanisen ja keinotekoisen kokonaisuuden, jonka perus-

tana toimii sopimus. (Nordbäck, 2013, s. 15–16). Simmel (1999) taas näkee yh-

teiskunnan kahtena toisistaan eroavana näkemyksenä. Hän näkee yhteiskunnan 

ryhmänä, joka muodostuu yhteiskunnallistuneista ihmisistä, mutta myös ”suhde-

muotojen summana”, jossa yksilöistä tulee yhteiskunta. Yksilöistä tulee yhteis-

kunta yksilöllisten yhteiskunnallistumisen tapojen avulla eli tapojen, joiden kautta 

ihmiset mieltävät yhteiskunnan omakseen. Ihminen on siis osa yhteiskuntaa, 

mutta samalla yksilö, jolla on omanlainen suhde tähän yhteiskuntaan. (Stenvall, 
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2018, s. 53.) Gesellschaftin näkisin yhteiskunnallisena ryhmänä, joka on muo-

dostunut sattumanvaraisesti. Sen jäsenet elävät siinä pakon saattelemana, mutta 

toisiaan kunnioittaen. Tällainen voisi olla esimerkiksi naapurusto. Yhteiskun-

nassa yksilöt näkevät oman edun tärkeimmäksi ja pyrkivät toimimaan oman 

etunsa mukaisesti. Simmelin näkemys yhteiskunnasta ei kuitenkaan ole niin 

kylmä ja negatiivissävytteinen kuin Tönniesin. Simmelin näkemys tarjoaa mah-

dollisuuden vuorovaikutteisuuteen yksilön ja yhteiskunnan välillä. 

 

2.1.3 Gemeinschaft ja Gesellschaft inhimillisinä tahtoina 

 

Gemeinschaft ja Gesellschaft on nähty myös käsiteparina, joka kuvaa tahdon ja 

tahtojen välistä suhdetta. Tönniesin mukaan vain positiivisiille suhteille perustu-

vat ryhmät sisältävät sosiaalisen siteen. Sosiaalinen side tarkoittaa tapaa, jolla 

ihmiset liittyvät psykologisesti yhteen. Tällöin käsitteet keskittyvät vain sellaisiin 

tahtoihin, joissa on sosiaalinen side, eli tahtoihin, jotka suuntautuvat vastavuoroi-

sesti toistensa säilyttämiseen. Tahtojen muodot voidaan jakaa luonnolliseksi tah-

doksi sekä rationaaliseksi eli järkiperäiseksi tahdoksi. Luonnollisen tahdon juuret 

ovat yksilön ja persoonan arvokkuudessa ja se edustaa aitoja, kokemusperäisiä 

ja luonnollisia impulsseja. Rationaalinen tahto puolestaan liittyy ihmisen kykyyn 

rakentaa keinotekoista maailmaa ja heijastaa järkiperäisyyttä suhteessa moder-

niin yhteiskuntaan. Tässä yhteenliittymistapa on joko gemeinschaftinen tai ge-

sellschaftinen, ja liittymistapa riippuu inhimillisen tahdon muodosta. Gemein-

schaftisessa suhteessa yhteenliittyminen on päämäärä ja arvo sellaisenaan, ja 

tahtona toimii luonnollinen tahto. Gesellschaftisessa suhteessa yhteenliittyminen 

toimii välineenä jonkin muun päämäärän saavuttamiseksi, ja tahtona toimii ratio-

naalinen tahto. (Nordbäck, 2013, s. 16; Kurki, 2002, s. 13.) Hyvän yhteisön liitty-

mistapa on gemeinschaftinen, koska se arvostaa yksilöä sellaisenaan ja sen pää-

määränä on yhteisön jäsenten yhteenliittyminen eli yhteisöllisyys.  

 

2.2 Muita yhteisömääritelmiä 

 

Yhteisöä on tarkasteltu myös muista näkökulmista kuin Tönniesin käsitteiden Ge-

meinschaftin ja Gesellschaftin kautta. Lehtosen (1990, s. 15) mukaan yhteisö on 
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yleisnimitys ryhmämuodostelmille. Yhteisön käsite viittaa yleisimmillään ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen tapaan, ihmisten väliseen suhteeseen, yhteisyyteen tai 

siihen, mikä on tietylle ihmisryhmälle yhteistä. Yhteisö on ihmisille ominainen elä-

misen ja toimimisen ympäristö, missä ihminen voi rakentaa omaa käsitystään 

siitä, kuka ja millainen hän on (Jalava & Matilainen, 2010, s. 66). Kaikille yhtei-

söille yhteistä on sen jäsenten välinen pysyvä vuorovaikutus, vaikka yhteisöjen 

välillä on eroja esimerkiksi liittyen yhteisön toimintamuotoihin tai tavoitteisiin 

(Marjanen, Ahonen & Majoinen, 2013, s. 48). Tässä yhteisön jäsenten välisessä, 

pysyvässä vuorovaikutuksessa muotoutuvat yhteisön jäsenten väliset suhteet ja 

toimintatavat (Eskel & Marttila, 2013, s. 76). Yhteisön rakentumisen pohjalla on 

yksilöiden tarpeet, sosiaaliset suhteet, tunteet, erilaiset psykologiset tekijät sekä 

sosiaaliset tekijät. Yhteisö rakentuu näiden tekijöiden varaan. (Koivula, 2013, s. 

21.)  

 

Yhteisön käsitettä voidaan tarkastella myös näkökulmasta, jossa yhteisön muo-

dostumiselle asetetaan rajat. Yhteisön rajat voivat muodostua kommunikaation 

kyvystä, kielestä tai yhteisistä merkityksistä. (Lehtonen, 1990, s. 15.) Yhteisö 

edellyttää yhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta, ja yhteisölle ominaista on 

yhteiset arvot ja tavoitteet (Raina, 2012, s. 12; Jalava & Matilainen, 2010, s. 68). 

Yhteisö voidaan jakaa myös alueellisesti rajattavissa olevaksi yksiköksi, sosiaa-

lisen vuorovaikutuksen yksiköksi ja yhteenkuuluvuuden tunteiden ja muiden sym-

bolista yhteisyyttä osoittavien ilmiöiden yksiköksi (Lehtonen, 1990, s. 17). Sosi-

aalinen toiminta on oleellista yhteisössä. Dynaaminen ajattelu, tunteminen ja toi-

minnan uusien muotojen jatkuva kehittyminen määrittävät toimintaa. Toimin-

nassa oleellista on yhteisön jäsenten jakama yhteisymmärrys toiminnasta ja sen 

tavoitteista sekä yksilöiden subjektiivinen suhde toisiin ihmisiin. (Kurki, 2002, s. 

50.) Tämän ajatuksen mukaan yhteisö voi siis muodostua, kun eletään ja asutaan 

yhdessä samalla alueella, toimitaan yhdessä ja vuorovaikutetaan keskenään tai 

ajatellaan samalla tavalla, omistetaan samankaltaiset arvot tai uskotaan samoi-

hin asioihin. Huomionarvoista on kuitenkin se, että kaikki samalla alueella elävät 

tai samoin asioista ajattelevat eivät automaattisesti muodosta yhteisöä. Samassa 

kerrostalon kerroksessa asuvat eivät esimerkiksi välttämättä ole missään teke-

misissä keskenään ja tällöin eivät vastaa yhteisön määritelmää, vaikka alueelli-

sesti he muodostavat yhteisön.   
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3 Yhteisöllisyys 

 

Yhteisöllisyys on monimutkainen käsite. Se on jotakin, mitä ei voi koskettaa tai 

nähdä, mutta sen voi aistia. Tarkastelen yhteisöllisyyttä useammasta eri näkökul-

masta. Yhteisöllisyys on tunne, joka ilmenee esimerkiksi siten, että yhteisö on 

yksilölle merkittävä ja hän kokee yhteenkuuluvuudentunnetta yhteisön muiden 

jäsenten kanssa. Yhteisöllisyys on myös yhteisyyttä, joka ilmenee toimintana tai 

tunteena (Lehtonen, 1990). Yhteisöllisyyteen liittyy aina näkökulma, jossa yhteisö 

on yksilön omaa etua tärkeämpi. Lopuksi tarkastelen vielä yhteisöllisyyttä koulu-

yhteisössä. Kouluyhteisön yhteisöllisyys on kompleksista, koska kouluyhteisö on 

pakotettu yhteisö, joka ei ole syntynyt luonnostaan. 

 

3.1 Yhteisöllisyys tunteena 

 

Yhteisöllisyys-käsitteen monipuolisuutta ja toisaalta epämääräisyyttä kuvaa hy-

vin Koivulan (2012, s. 22) huomio: ”Yhteisöllisyys on jotain sellaista, jota hyvä 

yhteisö omaa, mutta jota vähemmän laadukkaista organisaatioista tai ryhmitty-

mistä puuttuu osittain tai kokonaan”. Yhteisöllisyys on yhteisöä laajempi käsite, 

koska siihen liittyy vahvasti kokemus ja tuntemus liittymisestä. Yhteisöllisyys tar-

koittaa yksilön kokemukseen perustuvaa tunnetta yhteisöön kuulumisesta eli jä-

senyydestä (Koivula, 2013, s. 20). Yhteisöllisyys siis tuntuu joltakin, kun taas yh-

teisöön voi kuulua jopa tiedostamattaan. (Raina, 2012, s. 11.) Itse ajattelen yh-

teisöllisyyden perustuvan vastavuoroisuuteen, jota ilmentävät yhteisön jäsenten 

välinen luottamus, sujuva vuorovaikutus, toiselle hyvän tekeminen ja vastapalve-

luksen saaminen sekä yhteisen hyvän edistäminen.  

 

Yhteisöllisyyteen liittyy vahvasti yhteenkuuluvuuden tunne. Yhteisön jäsenet tie-

tävät, keitä yhteisöön kuuluu ja minkälaisia toimintatapoja yhteisön jäsenillä on. 

Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat siis toisaalta myös poissulkevia, koska ne luovat 

rajoja ja määrittävät, ketkä kuuluvat yhteisön ulkopuolelle (Antikainen ym., 2021, 

s. 21). Yhteisöllisessä yhteisössä on vahva me-henki. Me-hengessä on kyse siitä, 

että yhteinen hyvä on yksilöä tärkeämpi. (Hyyppä, 2005, s. 27.) Yhteisöllisyyttä 



8 
 

kuvaavat avoimuus, keskustelevuus, asioista sopiminen ja toisten kunnioittami-

nen (Eskel & Marttila, 2013, s. 76).  

 

Yhteisöllisyyden pohjimmainen periaate on se, että yksilö kokee yhteisön itsel-

leen merkitykselliseksi, yhteisön kautta yksilön keskeiset tarpeet tulevat tyydyte-

tyiksi, yksilö pystyy vaikuttamaan yhteisön toimintaan eri tavoin ja kokee emotio-

naalista yhteyttä toisten yhteisön jäsenten kanssa (Koivula, 2010, s. 11; 2013, s. 

20–21). Yhteisöllisyys on siis ihmisten välistä vuorovaikutusta ja toimintaa, joka 

konkretisoituu ihmisten välisenä kanssakäymisenä. (Rautiainen, 2008, s. 86.) Yh-

teisöllinen sosiaalinen toiminta muotoutuu ”tunnetusta tarkoituksesta”, säännön-

mukaisuudesta ja sosiaalisen suhteen muodosta. ”Tunnettu tarkoitus” tarkoittaa 

kunkin toimijan omaa tavoitetta suhteessa toisen toimijan tavoitteisiin. Sosiaali-

nen toiminta tapahtuu sellaisessa ympäristössä, jossa ajattelun, tuntemisen ja 

toiminnan muodot ovat merkityksellisiä suuremmalle joukolle ihmisiä. Kyse on 

siis tavoitteen jakamisesta ja ymmärtämisestä. Säännönmukaisuudella viitataan 

siihen, että toiminta on institutionalisoitunut ja siten muotoutunut normeiksi ja oh-

jeiksi, joiden mukaan sosiaalinen toiminta tapahtuu. Sosiaalisen suhteen muoto 

taas tulisi olla yhteisöllinen, ja sen tunnusmerkkeinä voidaan pitää integraatiota, 

dialogia, solidaarisuutta, avoimuutta, uudistumista ja pysyvyyttä. (Kurki, 2002, s. 

50.) Arkiseen yhteisöllisyyteen vaikuttaa se, miten ihmiset toimivat toistensa 

kanssa ja minkälaisella asenteella he toisensa kohtaavat (Rautiainen, 2008, s. 

86). Jotta yhteisöllisyys on mahdollista, on tärkeää asennoitua toisiin ihmisiin 

avoimesti ja suhtautua toisten erilaisiin näkemyksiin kunnioittavasti ja mielenkiin-

nolla. Hyvää yhteisöllisyyttä ei voi muodostua, jos asenne muihin yhteisön jäse-

niin ei ole avoin ja kunnioittava. 

 

3.2 Yhteisöllisyys yhteisyytenä 

 

Yhteisöllisyyttä voidaan lähestyä myös yhteisyyden käsitteen kautta. Lehtosen 

(1990) mukaan yhteisyys voi ilmetä yhteisössä toimintana tai tunteina. Yhteisyy-

dessä korostuu oikeus olla persoona yhteisöissä, jossa pyritään oikeudenmukai-
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suuteen ja inhimillisyyteen. Yhteisyydessä yhteisön jäsenet jakavat samoja ar-

voja ja periaatteita, heillä on yhteisiä kokemuksia sekä ryhmässä suhtaudutaan 

toisten epäonnistumisiin ja onnistumisiin solidaarisesti. (Kurki, 2002, s. 54.)  

 

Yhteisyys voidaan jakaa kahteen kehitysprosessiin: toiminnalliseen yhteisöön ja 

symboliseen yhteisyyteen. Toiminnallisen yhteisön pohjalla on vuorovaikutus, 

jonka kautta ryhmäidentiteetti muodostuu konkreettisen toiminnan seurauksena. 

Yhteisön vuorovaikutuksessa muotoutuvat yhteisön käyttäytymisperiaatteet eli 

yhteisön jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet, jäsenien yksilöllisyys yhteisössä 

eli yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja valintavaihtoehdot, sekä säännöt 

jäsenien ja ei-jäsenien välisessä vuorovaikutuksessa. Toiminnallisessa yhtei-

sössä yhteisöllisyys on sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaisuus, tapa tai toimin-

taperiaate. Yhteisöllisyys voi olla myös idea tai tavoite, jota kohti pyrkiä oppimalla 

tietystä vuorovaikutustavasta. Symbolisen yhteisyyden pohjalla taas on yhteen-

kuuluvuuden tunne, joka vahvistaa ryhmäidentiteettiä. Yhteisyys esiintyy yhtei-

sön sisällä jaettuina samoina tunteina, uskomuksina ja subjektiivisina kokemuk-

sina. Symbolinen yhteisyys ei noudata toiminnallisen yhteisön rajoja vaan yhdis-

tää heterogeenisempiä ihmisryhmittymiä ja saattaa jakaa toiminnallisia yhteisö-

jäkin. (Lehtonen, 1990, s. 23–27.) Symbolinen yhteisyys ei välttämättä vaadi tois-

ten jäsenten tuntemista, vaan jokin tietty asia voi herättää yhteenkuuluvuuden 

tunnetta (Jalava & Matilainen, 2010, s. 68). Lisäksi symbolinen yhteisyys liittää 

kulloinkin elävien ja jo poistuneiden sukupolvien kokemuksia ja tekoja saman yh-

teisön yhteyteen (Antikainen ym., 2021, s. 20). Esimerkiksi kouluyhteisössä kukin 

siihen kuuluva ja joskus kuulunut henkilö jättää oman jälkensä sen yhteisön yh-

teisyyteen. Kouluyhteisö on usein toiminnallinen yhteisö, jossa yhteisyys kehittyy 

yhteisön jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa ja ryhmäidentiteetti muodostuu 

yhteisön konkreettisessa toiminnassa (Eskel & Marttila, 2013, s. 76).  

 

3.3 Yhteisöllisyys kouluyhteisössä 

 

Kouluyhteisö on ”pakotettu yhteisö”, joka ei muodostu luonnollisesti ja vapaaeh-

toisesti eivätkä yhteisön jäsenet voi valita, keitä kouluyhteisöön kuuluu. ”Pako-

tettu yhteisö” ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi huono yhteisö tai siinä olisi 
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huono yhteisöllisyys. Kouluyhteisön yhteisöllisyyttä on kuitenkin rakennettava ja 

tuettava jatkuvasti, koska se ei synny luontaisesti (Raina, 2012, s. 210; Stenvall, 

2018, s. 100). 

 

Hyvässä yhteisöllisyydessä yhteisön jäsenet ovat tasavertaisia eikä siinä ole val-

tataistelua, vain oman edun tavoittelua tai toisten jäsenten hyväksi käyttämistä 

omien tarkoitusperien saavuttamiseksi. Hyvän yhteisöllisyyden tunnuspiirteitä 

ovat demokraattisuus, avoimuus ja dialogisuus yhteisön jäsenten välillä sekä 

suhteessa ympäristöön. (Raina, 2012, s. 210.) Yhteisöllisyys on demokratiaa sil-

loin, kun yhteisön arvot ja toiminta pohjautuvat kaiken kattavaan suvaitsevaisuu-

teen sekä erilaisuuden kunnioittamiseen. Yhteisyyden tunteen perustana toimii 

tällöin mahdollisuus erilaisiin näkemyksiin. (Rautiainen, 2008, s. 15.) Yhteisölli-

syys tarjoaa yhteisön jäsenille yhteenkuuluvuuden tunnetta, turvaa ja luotta-

musta. Toisista välittäminen ja huolehtiminen on tavallista yhteisöllisessä yhtei-

sössä. (Raina, 2012, s. 210.) Hyvän yhteisöllisyyden piirteet ovat sellaisia, jotka 

ovat usein keskeisiä koulujen arvopohjassa sekä toimintakulttuurissa. Koululla 

yhteisönä on siis hyvät lähtökohdat vahvan yhteisöllisyyden rakentamiseksi. 

 

Kouluyhteisön yhteisöllisyys on kuitenkin usein pinnallista. Pinnallinen yhteisölli-

syys tarkoittaa sitä, että kouluyhteisössä on paljon yhteisöllisiä kohtaamisia, 

mutta niitä varjostaa kiire ja tietynlainen varautunut etäisyys. Näennäisesti kou-

lussa on yhteisöllisyyteen tähtääviä toimia, kuten opettajainkokoukset ja oppilas-

huoltoryhmän kokoontumiset, mutta aito yhteisöllinen yhteistyö on kuitenkin vä-

häistä. Kouluyhteisöstä ehkä puuttuu yhteisöllisyyteen tähtääviä rakenteita, aitoja 

kohtaamisen hetkiä. (Kykyri, 2007, s. 105–107.) Usein työyhteisön jäsenten vä-

lillä voi olla näkyvä tai piilossa olevia ristiriitoja, jotka vaikuttavat negatiivisesti yh-

teisön yhteisöllisyyteen (Juuti & Vuorela, 2015, s. 52). Kouluyhteisön yhteisölli-

syyden kehittymistä saattaa haitata myös opettajien autonomia, koska opettajat 

eivät ole kovin riippuvaisia kollegoistaan ja tällöin eivät periaatteessa välttämättä 

tarvitse yhteisöllisiä toimintatapoja (Raina, 2012, s. 24). Kouluissa kuitenkin pa-

nostetaan yhä enenevässä määrin yhteisöllisyyttä tähtäävin toimintatapoihin. Esi-

merkiksi jaetun johtajuuden avulla osallistetaan koko koulun henkilökuntaa yh-

teisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoprosessiin. Jaettu johtajuus lisää 
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osallistamista ja omistajuutta, jotka taas lisäävät kouluyhteisön yhteisöllisyyttä. 

(OPH, 2013, s. 27.) 

 

Yhteisöllisyys on pohjimmiltaan ihmisten tunnekokemuksiin perustavaa, mutta 

siihen liittyy olennaisesti myös tiettyjen taitojen oppiminen. Näitä taitoja ovat esi-

merkiksi yhteisön ja ryhmän rakentamisen taito sekä ryhmän toiminnan edistämi-

sen oppiminen. (Koivula, 2013, s. 23.) Koulun johtajalla eli rehtorilla on keskeinen 

rooli näiden taitojen toteuttamisessa. Rehtorin yhtenä keskeisenä tehtävänä hen-

kilöstöjohtaminen, jossa rehtori toimii yhteistyönrakentaja sekä edistää osallista-

vaa ja sitouttavaa toimintaa (OPH, 2013, s. 26). Rehtorin toimenkuvaa ja peda-

gogista johtajuutta tarkastelen tarkemmin luvussa 6.   
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4 Yhteisöllisyys sosiaalisena pääomana 

 

Yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella myös sosiaalisen pääoman avulla. Sosiaali-

sella pääomalla on lukuisia määritelmiä ja se on noussut yleiseksi keskustelun 

aiheeksi monissa yhteyksissä (Koivumäki, 2008). Tavallisimmin sosiaalisen pää-

oman ympärillä käydyt keskustelut liittyvät yksilön ja yhteisön väliseen suhtee-

seen yksilöllistyvässä maailmassa sekä yhteisöllisyyteen. (Koivumäki, 2008, s. 

70.) Seuraavaksi tarkastelen, mitä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan. 

 

4.1 Sosiaalinen pääoma yleisesti 

 

Sosiaalisen pääoman voi ajatella yhteisöllisyyden synonyyminä, jolloin sosiaali-

nen pääoma on yhteisöllisyyttä. Sosiaalisen pääoman voi nähdä myös siten, että 

sen avulla tuotetaan yhteisölle yhteisöllisyyttä. Toisaalta vain yhteisöillä, joilla on 

hyvä yhteisöllisyys, on mahdollisuus kerryttää ja omistaa sosiaalista pääomaa. 

Viimeisen ajatuksen mukaan sosiaalinen pääoma ei siis voi olla yhteisöllisyyttä, 

koska yhteisöllisyyttä vaaditaan sosiaalisen pääoman saavuttamiseksi. Sosiaali-

sen pääoman määritelmä ei ole siis kovin selkeä, vaan se on monitulkintainen.  

 

Laajan määritelmä mukaan sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä sosiaalisen 

ympäristön tai sosiaalisten suhteiden tiettyihin ulottuvuuksiin tai yhteiskunnan so-

siaalisiin rakenteisiin juurtuneisiin ominaisuuksiin. Näitä ulottuvuuksia on esimer-

kiksi sosiaaliset verkostot, normit ja luottamus. Ulottuvuudet tarjoavat ihmisille 

mahdollisuuden muokata toimintaansa siten, että halutut tavoitteet on mahdol-

lista saavuttaa, sekä ne edistävät yhteisön jäsenten välistä sosiaalista vuorovai-

kutusta ja yhteistyötä. Sosiaalinen pääoma on sosiaalisten suhteiden ja verkos-

tojen voimavara. (Leana & van Buren, 1999, s. 538; Hyyppä, 2002, s. 50; Ruus-

kanen, 2002, s. 5.) Yksilö ei voi omistaa sosiaalista pääomaa, vaan se on yhtei-

sön ominaisuus ja sitä syntyy yhteisöissä. Sosiaalisen pääoman ajatus perustuu 

pitkälti vastavuoroisuuteen ja luottamukseen, joiden avulla se eroaa muista pää-

omista (esim. taloudellinen ja kulttuurinen pääoma). Sosiaalinen pääoma yhtei-

sössä lisää yhteisöllisyyttä, koska se tarjoaa yhteisölle yhteisesti omistettua pää-
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omaa, jota he voivat hyödyntää yhteisen hyvän edistämiseksi. Sosiaalinen pää-

oma on aineeton hyödyke, jonka tunnusmerkkinä voidaan pitää luottamusta siitä, 

että yhteiset asiat tulevat hoidetuiksi (Poikela, 2005, s. 11). Sosiaalisen pääoman 

kartuttaminen on mainittu myös perusopetuksen tehtävänä. Sosiaalinen pääoma 

koostuu ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yh-

dessä inhimillisen pääoman kanssa se edistää yksilöllistä ja yhteiskunnallista hy-

vinvointia ja kehitystä. (POPS, 2014, s. 18.) Sosiaalista pääomaa ovat tutkineet 

muun muassa Bourdieu (1986), Coleman (1988) ja Putnam (1994), joiden näke-

myksiä tarkastelen tässä luvussa. Painotan juuri näiden kolmen henkilön näke-

myksiä, koska juuri he ovat luoneet perustan sosiaalisen pääoman käsitteelle, ja 

siksi koen tärkeäksi lähestyä sosiaalista pääomaa juuri heidän näkemyksiensä 

avulla. 

 

4.2 Bourdieun, Colemanin ja Putnamin ajatuksia 

 

Bourdieu (1986, s. 243–250) määrittelee sosiaalisen pääoman olemassa olevien 

tai mahdollisien resurssien summaksi, jotka syntyvät enemmän tai vähemmän 

institutionaalisissa suhteissa eli ryhmäjäsenyyksissä. Suhteet tarjoavat jokaiselle 

jäsenelle yhdessä omistettua pääomaa, jota he voivat hyödyntää joko heti tai pit-

källä aikavälillä. Yksittäisen jäsenen sosiaalisen pääoman määrä riippuu verkos-

ton koosta sekä taloudellisen ja kulttuurisen pääoman määrästä. Sosiaalisen 

pääoman uusiutuminen perustuu sosiaaliseen vaihtoon. Bourdieu on tutkimuk-

sissaan tarkastellut yksilöiden ja ryhmien sijoittumista ja kilpailua yhteiskunnan 

sosiaalisilla kentillä. Kentillä tapahtuvassa kamppailussa ja erojen tekemisessä 

toimijat voivat käyttää resursseinaan taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pää-

omaa. (Ruuskanen, 2001, s. 2).  

 

Coleman (1988, s. 102–105) jakaa sosiaalisen pääoman kolmeen muotoon: vel-

voitteet, odotukset ja rakenteen luotettavuus, (tietokanavat) sekä normit ja tehok-

kaat seuraamukset. Putnam (1994, s. 167, 170) taas viittaa sosiaalisella pää-

omalla sosiaalisen organisaation piirteisiin, jotka voivat parantaa yhteiskunnan 

koordinoitujen toimien tehokkuutta. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi luottamus, 

jonka hän nostaa sosiaalisen pääoman olennaisimmaksi osaksi, sekä normit ja 
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verkostot. Avaan seuraavaksi, mitä Coleman ja Putnam tarkoittavat näillä sosi-

aalisen pääoman piirteillä. 

 

4.2.1 Luottamus 

 

Luottamus on tärkeä osa sosiaalista pääomaa. Luottamus on pitkälti sitä, että 

sovituista asioista pidetään kiinni (Jantunen & Haapaniemi, 2013, s. 98). Luotta-

muksen avulla sosiaalinen pääoma ruokkii itse itseään, koska luottamuksen 

avulla syntyy yhteistoimintaa. Lisäksi se helpottaa toimintojen koordinointia ja 

kommunikaatiota, jotka vahvistavat vastavuoroisuuden normeja. Normit taas 

vahvistavat yhteisyyden tunnetta ja yhteistä identiteettiä, mikä taas lisää keski-

näistä luottamusta. (Ilmonen, 2000, s.s 22.) Luottamus, sosiaalisen pääoman nä-

kökulmasta, voidaan nähdä välineenä saavuttaa sosiaalista pääomaa, mutta 

myös sosiaalisen pääoman tavoitteena ja päämääränä (ks. esim. Ilmonen, 2000). 

Toisaalta luottamusta siis tarvitaan, jotta sosiaalista pääomaa on mahdollista ker-

ryttää, mutta toisaalta sosiaalisen pääoman yksi tavoitteista on saavuttaa mutka-

ton luottamus yhteisön sisällä.  

 

Luottamus perustuu eri asioihin eri yhteisöissä. Tiiviissä yhteisössä luottamuksen 

perustana on yhteisön jäsenten välinen tuttuus. Monimutkaisemmissa yhtei-

söissä taas luottamuksen perustana on vastavuoroisuuden normit ja verkostot. 

(Koivumäki, 2008, s. 80.) Velvoitteilla, odotuksilla ja rakenteen luotettavuudella 

Coleman (1988, s. 102) tarkoittaa sitä, kun A tekee jotain B:n hyväksi ja luottaa 

siihen, että B vastaa tulevaisuudessa A:n tekemään hyvään, se asettaa odotuk-

sen A:lle ja velvoitteen B:lle. Tällöin sosiaalisen pääoman voima perustuu vasta-

vuoroisuuteen: kun tekee toiselle hyvää, saa sitä vastaisuudessa myös itse. Tä-

män sosiaalisen pääoman muoto riippuu kahdesta tekijästä. Ensinnäkin se riip-

puu sosiaalisten ympäristöjen luotettavuudesta, jolla tarkoitetaan sitä, että vel-

voitteet maksetaan takaisin. Toiseksi se riippuu siitä, miten laajoja velvoitteet 

ovat. (Coleman, 1988, s. 102.) Sujuva luottamuksellinen yhteistyö edellyttää sitä, 

että molemmat osapuolet tarjoavat luottamuksesta syntyneet edut toinen toisil-

leen ja investoivat yhteistyöhön yhtä paljon, jotta luottamus säilyy (Putnam, 1994, 

s. 170). Jos ryhmässä on hyvä luottamus, se pystyy saavuttamaan enemmän 
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kuin ryhmä, jossa luottamusta ei ole (Coleman, 1988, s. 101; Putnam, 1994, s. 

172). 

 

4.2.2 Normit 

 

Normeilla Coleman (1988) tarkoittaa toimintaan kohdistuvia odotuksia, jotka 

määrittelevät mikä toiminta on suotavaa ja mikä ei. Normien avulla, joiden rikko-

misesta seuraa seuraamuksia, voidaan muodostaa tehokasta sosiaalista pää-

omaa. (Coleman, 1988, s. 104–105). Normi on yhteisöllinen ilmiö, koska normit 

syntyvät aina vuorovaikutuksessa, jonka avulla muodostuu tiettyjä ajattelun ja toi-

minnan muotoja, joita yhteisössä noudatetaan (Jalava & Matilainen, 2010, s. 83). 

Putnamin (1994, s. 172) mukaan normit, esimerkiksi sosiaalisen luottamuksen 

kohteena olevat normit, kehittyvät, koska ne helpottavat yhteistyötä. Colemanin 

(1988, s. 104–105) mukaan tällainen sosiaalinen pääoma ei vain helpota toimin-

taa vaan se jopa pakottaa sitä, esimerkiksi tehokkaat rikollisuutta estävät normit 

mahdollistavat turvallisen liikkumisen ulkona, koska normien rikkomisesta tulee 

seuraamuksia. Normit ohjaavat usein ihmisiä työskentelemään yhteisen edun hy-

väksi, mikä lisää sosiaalista pääomaa. Putnam (1994, s. 172) nostaa tärkeim-

mäksi normiksi vastavuoroisuuden, joka voidaan jakaa tasapainotettuun ja yleis-

tettyyn vastavuoroisuuteen. Tasapainotettu vastavuoroisuus perustuu vaihtoon, 

jossa samanaikaisesti vaihdetaan vastaavat tuotteet, esimerkiksi joululahjojen 

vaihto. Yleistetty vastavuoroisuus taas perustuu vaihtosuhteeseen, jossa vaihto 

ei välttämättä tapahdu samanaikaisesti vaan maksetaan takaisin tulevaisuu-

dessa, esimerkiksi ystävyys perustuu yleistettyyn vastavuoroisuuteen. Yleistetty 

vastavuoroisuus tuottaa tehokkaasti sosiaalista pääomaa ja toimii periaatteella 

”antamalla saa”. Vastavuoroisuudessakin, etenkin yleistetyssä vastavuoroisuu-

dessa, luottamus on avain asemassa. On pystyttävä luottamaan siihen, että teh-

dyistä palveluksista seuraa vastapalveluksia. Luottamus tässä tapauksessa edel-

lyttää sitä, että pystyy pidättäytymään omista, välittömistä eduista ja panosta-

maan pitemmän aikavälin etuihin. (Seppänen, 2005, s. 191.) 

 

 

 



16 
 

4.2.3 Verkostot 

 

Putnam (1994, s. 173–174) jakaa sosiaalista pääomaa tuottavat verkostot hori-

sontaalisiin ja vertikaalisiin verkostoihin. Horisontaaliset verkostot tuovat yhteen 

edustajat, joilla on samanlaisen asema ja valta. Horisontaalisia verkostoja edus-

tavat kansalaisaktiivisuuden verkostot, esimerkiksi naapuruston yhdistykset. 

Koulukontekstissa horisontaaliset verkostot muodostuvat esimerkiksi koulun 

opettajista. Työntekijöiden välinen vuorovaikutus on horisontaalista vuorovaiku-

tusta (Kärkkäinen, 2005, s. 32). Tällaiset verkostot ovat sosiaalisen pääoman 

välttämätön muoto, koska tiheät verkostot yhteisössä mahdollistavat yhteistyön 

molemminpuolisen edun hyväksi. Vertikaaliset verkostot puolestaan yhdistävät 

eriarvoisia edustajia epäsymmetrisissä hierarkian ja riippuvuuden suhteissa. 

(Putnam, 1994, s. 173–174.) Koulukontekstissa vertikaaliset verkostot puoles-

taan voivat muodostua esimerkiksi koulun työntekijöiden ja ylemmän tahon 

(esim. sivistystoimi) kanssa. Työntekijöiden ja johtoportaan välinen vuorovaikutus 

on vertikaalista vuorovaikutusta (Kärkkäinen, 2005, s. 33). Vertikaaliset verkostot 

eivät pysty ylläpitämään sosiaalista luottamusta ja yhteistyötä, vaikka ne olisivat-

kin tiheitä ja tärkeitä osallistujille. Ne ovat vähemmän luottavia kuin horisontaali-

set verkostot, koska verkoston jäsenet ovat eriarvoisia, mikä lisää oman edun 

tavoittelua ja muiden hyväksikäyttöä. (Putnam, 1994, s. 173–174.) Vertikaalisten 

verkostojen luottamuspula voi esiintyä esimerkiksi tiedon panttaamisena tai pa-

lautteen annon vähyytenä (Kärkkäinen, 2005, s. 33). 

 

4.3 Sosiaalinen pääoma koulussa 

 

Leana ja van Buren (1999) ovat tutkineet sosiaalista pääomaa ja muodostaneet 

teorian organisaation sosiaalisesta pääomasta ja sen kehittymisestä. Koulu on 

kasvatus- ja opetusalan organisaatio, joten Leanan ja van Burenin (1999) teoriaa 

voidaan hyödyntää tarkasteltaessa koulun sosiaalista pääomaa. Organisaation 

sosiaalisella pääomalla he tarkoittavat resurssia, joka heijastuu yrityksen sisällä. 

Organisaation sosiaalinen pääoma on voimavara, josta on hyötyä sekä organi-

saatiolle että sen jäsenille. Se toteutuu jäsenten yhteisen tavoitteen ja jaetun luot-

tamuksen tasoilla, ja sen avulla on mahdollista edistää yhteistyötä. (Leana & van 
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Buren, 1999, s. 538.) Työyhteisössä sosiaalinen pääoma ilmentyy ja on parhaiten 

hyödynnettävissä vuoropuhelussa, jossa on mahdollista nostaa esiin keskusteli-

joiden erilaisia näkemyksiä ja tulkintoja. Tällöin on mahdollista tuottaa erilaisia 

ajatuksia, joiden arvioimisella ja yhdistämisellä voidaan tuottaa uudenlaisia me-

nestyksekkäitä ideoita. (Jalava & Matilainen, 2010, s. 97.) Leana ja van Buren 

(1999, s. 541–543.) jakavat sosiaalisen pääoman kahteen komponenttiin: yhtei-

söllisyyteen (associability) ja luottamukseen. Yhteisöllisyydellä (associability) he 

tarkoittavat organisaation osallistujien halua ja kykyä priorisoida yhteiset tavoit-

teet ja toimet omien henkilökohtaisten tavoitteiden ja niihin liittyvien toimien 

edelle. Luottamus on sekä onnistuneet yhteistyön edellytys että sen tulos. Luot-

tamus on välttämätön edellytys sille, että ihmiset voivat työskennellä yhdessä. 

Toisaalta luottamusta myös syntyy, kun yhteistyö toimii. Myös Jalava ja Matilai-

nen (2010, s. 97) nostavat luottamuksen edellytykseksi onnistuneelle vuoropuhe-

lulle. Jos luottamusta ei ole, keskustelu on varautunutta ja se estää keskusteluun 

sitoutuneisuuden ja vapaan ideoinnin.  

 

Sosiaalinen pääoma siis on yhteisöllisyyttä tai lisää sitä, koska sosiaalinen pää-

oma hyödyttää kaikkia samaan yhteisöön kuuluvia jäseniä. Sosiaalinen pääoma 

sisältää luottamusta, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, toisten autta-

mista, erilaisuutta sekä avoimuutta (Kärkkäinen, 2005, s. 33). Tiiviissä toimijoiden 

tai yksilöiden välisissä suhdeverkostoissa sosiaalista pääomaa kertyy enemmän, 

mikä edistää kaikkien yhteisön jäsenten hyvinvointia. Yksilöiden tarpeiden tyydyt-

täminen on toissijaista ja painopiste on yhteisen hyvän rakentamisessa. (Hyyppä, 

2002, s. 51.) Sosiaalinen pääoma tarjoaa resursseja sujuvalle yhteistyölle ja vaa-

tii yhteisön jäsenten keskinäistä vastavuoroisuutta, luottamusta sekä normien 

mukaan toimimista. Sosiaalisen pääoman avulla toimitaan yhteisen hyvän edis-

tämiseksi ja sitä kautta parannetaan yhteisöllisyyttä yhteisön sisällä.   
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5 Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri 

 

Yhteisön toimintakulttuuri muodostuu muun muassa yhteisön jäsenten tavoista 

toimia, arvoista, vuorovaikutuksesta ja ryhmädynamiikasta. Myös koulussa on 

tietynlainen toimintakulttuuri. Koulun toimintakulttuuri muodostuu virallisessa, 

epävirallisessa ja fyysisessä koulussa. Selvennän koulun toimintakulttuurin muo-

dostumista ja rakentumista tässä luvussa. Lisäksi esittelen ja sovellan Rainan 

(2012) yhteisön toimintakulttuurin kolmiomallia koulun toimintakulttuuriin. Kolmio-

malli ottaa huomioon tärkeimmät osa-alueet (perustehtävä, vuorovaikutus ja yh-

teisön rakenteet), jotka Rainan (2012) mukaan vaikuttavat yhteisöllisen toiminta-

kulttuurin muodostumiseen. 

 

5.1 Koulun toimintakulttuuri 

 

Koulukulttuuri on yhteisön tapa toimia ja tehdä asioita. Koulukulttuuri on arvoja ja 

normeja, uskomuksia, perinteitä ja rituaaleja. Ne ovat muodostuneet ajan myötä, 

kun ihmiset työskentelevät yhdessä, kohtaavat haasteita ja ratkaisevat niitä. Ne 

vaikuttavat siihen, miten ihmiset ajattelevat, tuntevat ja toimivat koulussa. (Peter-

son & Deal, 1998; Juuti & Vuorela, 2015, s. 27.) 

 

Käsite toimintakulttuuri tuli kouluihin viimeistään vuoden 2004 opetussuunnitel-

man mukana (Jantunen & Haapaniemi 2013, s. 92). Perusopetuksen opetus-

suunnitelmassa (2004, s. 19) toimintakulttuuria kuvataan seuraavasti: ”Toiminta-

kulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja 

käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perus-

tuu. Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta ku-

ten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat.”  Perusopetuksen opetussuun-

nitelmassa (2014, s. 26) toimintakulttuuria puolestaan kuvataan seuraavasti: ”Yh-

teisön toimintakulttuuri on sen historiallisesti ja kulttuurisesti muovautuva tapa 

toimia. Se on kokonaisuus, joka rakentuu työtä ohjaavien normien ja toiminnan 

tavoitteiden tulkinnasta, johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, 
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toteuttamisesta ja arvioinnista, yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä, pedago-

giikasta ja ammatillisuudesta, vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä 

ja oppimisympäristöistä.” 

 

Yhteisöihin syntyy toimintakulttuuri aina. Se voi syntyä sattumanvaraisesti tai sitä 

voidaan ohjailla haluttuun suuntaan. (Jantunen & Haapaniemi, 2013, s. 92.) Sekä 

tiedostetut että tiedostamattomat tekijät muokkaavat koulun toimintakulttuuria. 

Yhteisön toimintakulttuuri vaikuttaa sen piirissä oleviin henkilöihin riippumatta 

siitä, tunnistetaanko toimintakulttuurin merkitys ja vaikutukset vai ei. Jotta toimin-

takulttuuria voidaan kehittää, tulee tunnistaa ja korjata siinä olevia ei-toivottuja 

piirteitä. Lisäksi toimintakulttuurin kehittäminen vaatii toisia arvostavaa, avointa 

ja vuorovaikutteista sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistavaa ja luottamusta ra-

kentavaa keskustelua. (POPS, 1014, s. 26.) Jotta on mahdollista saavuttaa posi-

tiivinen, turvallinen ja innostava toimintakulttuuri, on tehtävä suunnitelmallista ja 

pitkäjänteistä työtä sen eteen (Jantunen & Haapaniemi, 2013, s. 93). Toiminta-

kulttuuri on selvimmin nähtävissä yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa käy-

täntöjen tehtävä on tukea opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Toimin-

takulttuurin on oltava sellainen, että se tukee tavoitteisiin sitoutumista ja edistää 

yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. (POPS, 

2014, s. 26.) Jotta yhteisön toimintakulttuuri edistää sille asetettuja tavoitteita, 

tulee käytäntöjen ja tavoitteiden olla selvillä kaikilla yhteisön jäsenillä.  

 

Koulun toimintakulttuurin tulisi olla yhteisöllinen. Yhteisöllisessä toimintakulttuu-

rissa kaikilla on vastuu koulun fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimis-

ympäristöstä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opettajat yhdessä oppilaiden 

kanssa suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat koulun toimintaa. Aikuisten ja oppi-

laiden väliset vuorovaikutussuhteet ovatkin yksi olennaisimmista osista koulun 

toimintakulttuurissa. On tärkeää kiinnittää huomioita siihen, miten aikuinen koh-

taa oppilaan ja miten oppilas tulee kuulluksi. (Nousiainen & Piekkari, 2007, s. 10.) 

Nousiainen ja Piekkari (2007) nostavat oppilaita osallistavaksi keinoksi oppilas-

kunnan. Oppilaskunta osallistaa oppilaita koulun toiminnan suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arviointiin. Oppilaskunnassa oppilailla on mahdollisuus saada ää-

nensä kuuluviin ja ajatukset myös koulun henkilökunnan tietoisuuteen. Vuorovai-

kutus opettajien ja oppilaiden välillä luo yhteisöllistä koulua. 
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5.2 Virallinen, epävirallinen ja fyysinen koulu 

 

Koulu voidaan jakaa viralliseen, epäviralliseen ja fyysiseen kouluun (ks. esim. 

Tolonen, 2001; Gordon, 1999). Nämä yhdessä muodostavat koulun toimintakult-

tuuria. Virallinen koulu toimii fyysisen koulun puitteissa. Viralliseen kouluun kuu-

luvat opetussuunnitelmat ja muut asiakirjat, joissa käsitellään koulunkäyntiä. Li-

säksi viralliseen kouluun kuuluvat arkipäivissä näkyvät opetusmenetelmät, oppi-

materiaalit ja -kirjat, opetuksen sisällöt sekä opetuksen ympärille rakentuva vuo-

rovaikutus. Säännöt ja koulun muodollinen hierarkia opettajien ja henkilökunnan 

sekä oppilaiden välillä, kuuluu myös viralliseen kouluun. (Tolonen, 2001, s. 78; 

Gordon, 1999, s. 100.) 

 

Informaaliin tai epäviralliseen kouluun puolestaan kuuluu epävirallinen vuorovai-

kutus oppitunneilla ja erityisesti niiden ulkopuolella, esimerkiksi käytävillä ja kou-

lun pihalla. Informaaliin kouluun lukeutuu oppilaskulttuurit ja sosiaaliset hierarkiat. 

(Tolonen, 2001, s. 78; Gordon, 1999, s. 100–101.) Toisin sanoen epävirallinen 

koulu kattaa oppilaiden välisen vuorovaikutuksen, mikä ei liity opetukseen. Li-

säksi epäviralliseen kouluun kuuluu nuorisokulttuuri ja nuorisolle tyypillinen toi-

minta koulun puitteissa (Paju, 2011, s. 21), esimerkiksi välitunneilla tapahtuva 

vuorovaikutus. Epäviralliseen kouluun katsotaan kuuluvan myös epäviralliset hie-

rarkiat, jotka ovat muodostuneet vuorovaikutuksessa sekä sääntöihin liittyvät tul-

kinnat ja sovellukset (Gordon, 1999, s. 101). Huolimatta virallisen ja epävirallisen 

koulun luonne-eroista, ne liittyvät kuitenkin tiiviisti yhteen. Epävirallinen koulu toi-

mii virallisen ja fyysisen koulun puitteissa.  

 

Fyysisellä koululla tarkoitetaan koulun fyysisiä puitteita eli tilaa sekä ruumiilli-

suutta. Koulut ovat erilaisia tiloja, joissa heijastuu oman aikansa pedagogisia läh-

tökohtia. Fyysisen koulun tilat muodostavat näyttämön, jossa virallinen ja epävi-

rallinen koulu toimivat. Tilat ovat kuitenkin osa sosiaalisia ja kulttuurisia toimin-

toja, koska ne asettavat rajoituksia ja mahdollisuuksia, sekä niitä on mahdollista 

muokata. Näissä tiloissa näkyy fyysisen koulun ruumiillisuus eli tiloissa ovat opet-

tajat ja opiskelijat. Fyysisen koulun tiloissa ollaan vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa ja rakennetaan yhteisöllisyyttä. Fyysiseen kouluun liittyy lisäksi tila ja 
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aika. Ne muokkaavat merkittävästi arjen käytäntöjä, mutta vaikuttavat myös tie-

toisuuden rakentumiseen. Aika-tila rakentuu esimerkiksi koulun järjestyssään-

nöissä ja lukujärjestyksissä. (Gordon, 1999, s. 101–102.) Yksinkertaistettuna fyy-

sisellä koululla tarkoitetaan siis koulun fyysisiä tiloja, kuten koululuokka, ruokala 

ja käytävä sekä sitä, miten opettajien ja oppilaiden toiminta on sidottu aika-tilaan 

fyysisen koulun tilojen puitteissa. Koulun tilat ovat rajalliset ja ne määräävät, 

kuinka suuri ihmismassa voi olla samassa paikassa samaan aikaan. Tästä syystä 

esimerkiksi ruokailut on aikataulutettu. 

 

5.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin malli 

 

Raina (2012) on luonut yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisen avuksi kol-

miomallin, jonka avulla on mahdollista seurata ja arvioida työyhteisön yhteisöllistä 

toimintakulttuuria.  

 

 

Kuvio 1. Rainan (2012) yhteisön toimintakulttuurin kolmiomalli 

 

Kolmion kärjissä ovat perustehtävä, vuorovaikutus ja yhteisön rakenteet. Kolmion 

kärjissä olevat asiat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja ne kaikki 

vaikuttavat toinen toisiinsa. Tavoitteena on se, että kärkiin sisältyvät asiat ovat 

tasapainossa. (Raina, 2012, s. 107.) Yhteisöllinen toimintakulttuuri kärsii, mikäli 

jokin kolmion kärki on puutteellinen tai toisaalta ylikorostunut. Seuraavaksi esit-

telen jokaisen kolmion kärjen erikseen. 
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5.3.1 Perustehtävä 

 

Perustehtävä kattaa arvot, tavoitteet ja toiminnan, jotka yhteiskunta on määritellyt 

kasvatusyhteisölle eli tässä tapauksessa koululle (Raina, 2012, s. 107–109, 127). 

Koulun perustehtävänä on oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tu-

keminen sekä kasvattaminen yhteiskunnan jäsenyyteen ja opettaa siihen tarvit-

tavia taitoja ja tietoja (ks. esim. POPS, 2014; Raina & Haapaniemi, 2007, s. 15–

16). Perustehtävää ohjaavat tietyt arvot, jolle on asetettu tietyt tavoitteet ja johon 

kaiken toiminnan on perustuttava. Yhteinen arvopohja on Rainan (2012, s. 114) 

mukaan kaiken yhteisöllisen kehittymisen lähtökohta. Arvot ovat tärkeitä siitä 

syystä, että ne ohjaavat valintojamme, joita teemme. Siksi olisi tärkeää käydä 

yhteisössä läpi, mitkä ovat meidän yhteisössämme tärkeitä arvoja, joiden mu-

kaan toimimme. Arvojen ja toiminnan suhdetta onkin jatkuvasti tarkkailtava ja ar-

vioitava, jotta niiden välillä vallitsee tasapaino (Raina, 2012, s. 115). Koulun on 

toimittava ainakin niiden arvojen mukaan, jotka opetussuunnitelma on määritellyt. 

Perusopetuksen arvoperustassa keskeiset arvot ovat: oppilaan ainutlaatuisuus ja 

oikeus hyvään opetukseen, ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia, kulttuuri-

nen moninaisuus rikkautena ja kestävän elämäntavan välttämättömyys. (POPS, 

2014, s. 15–16.) Johtajan tehtävänä on pitää huolta siitä, että kaikilla työtekijöillä 

on sama käsitys organisaation perustehtävästä ja että toiminta perustuu perus-

tehtävän toteuttamiselle. Monesti perustehtävä voi hämärtyä tai siitä voi olla eri-

laisia käsityksiä yhteisön sisällä. (Juuti & Vuorela, 2015, s. 28.) Koulun perusteh-

tävä on tosin aika selkeä ja yhteisön jäsenillä hyvin tiedossa. Kuitenkin koulussa 

yhteisön jäsenet voivat omassa toiminnassaan painottaa erilaisia arvoja ja toi-

minnan tapoja, joten myös koulussa tulee säännöllisin väliajoin pitää huolta siitä, 

että kaikki yhteisön jäsenet toimivat samojen periaatteiden mukaan. 

 

5.3.2 Vuorovaikutus 

 

Kolmion toinen osa-alue, vuorovaikutus, kertoo parhaiten yhteisössä ilmenevän 

yhteisöllisyyden tilasta. Yhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa syntyy tunne-

suhteita, jotka ovat merkittäviä, koska tunteet kertovat omasta suhtautumisesta 

siihen asiaan, joka tunteen on herättänyt. Tunnesuhteet kertovat työntekijöiden 

suhteesta yhteisön tehtävään, rakenteisiin sekä yhteistyökumppaneihin. (Raina, 
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2012, s. 159–160.) Koska omia tunteita ei voi valita eikä niihin oikein voi vaikut-

taakaan, ne kertovat todellisen suhtautumisen tiettyyn asiaan, mikä taas vaikut-

taa yhteisön yhteisöllisyyteen. Jos esimerkiksi useat ovat tyytymättömiä johonkin 

koulun toimintatapaan tai luokassa tapahtuu kiusaamista, se vaikuttaa automaat-

tisesti yhteisön kokemaan yhteisöllisyyteen. Monesti ihmiset ymmärtävät asiat eri 

tavalla, mikä voi aiheuttaa raja-aitoja ihmisten välille. Raja-aidat puolestaan es-

tävät avoimen vuorovaikutuksen ja siten lisäävät väärinymmärryksiä. Avain näi-

den estämiseen on panostaminen avoimeen ja tasavertaiseen vuorovaikutuk-

seen yhteisön sisällä. (Juuti & Vuorela, 2015, s. 53.) 

 

Yhteisölliset kokemukset syntyvät ensisijaisesti yhteisön jäsenten välisessä vuo-

rovaikutuksessa. Vuorovaikutus työntekijöiden kesken on työtä siinä missä opet-

taminenkin, koska yhteistoiminta, yhteisen työn suunnittelu sekä yhdessä työn 

tekeminen tapahtuu työntekijöiden kesken ja siinä tarvittava vuorovaikutus vaatii 

erityistä ammattitaitoa. (Raina, 2012, s. 163–164.) Erityisesti tulevaisuutta kos-

keva yhteisöllinen vuoropuhelu parantaa yhteisön yhteisöllisyyttä, koska yksilölli-

sen motivaation edistämisen rinnalla, se tarjoaa yhteisölle yhteistä päämäärää ja 

suuntaa, jota kohti pyrkiä (Jalava & Matilainen, 2010, s. 70). Työyhteisössäkin 

syntyy erimielisyyksiä ja voi tapahtua erinäisiä konflikteja, joihin pitää keksiä rat-

kaisuja ja muodostaa kompromisseja. Jos vuorovaikutustaidot, erityisesti amma-

tillinen vuorovaikutus, on heikkoa, tilanteiden selvittely ja sopiminen on haasta-

vaa. Vuorovaikutus ei ole ollenkaan helppoa työtä. Raina (2012, s. 165) ehdottaa, 

että vuorovaikutusta voi ajatella uudella tavalla, jossa se ei olisi riippuvaista aino-

astaan ihmisten persoonallisista ominaisuuksista, vaan vuorovaikutus nähtäisiin 

yhteisöllisenä ammattitaitona, jota voidaan opettaa ja oppia. Ammatillinen vuoro-

vaikutus edellyttää riittäviä tunnetaitoja sekä ryhmädynamiikan tuntemista 

(Raina, 2012, s. 169). 

 

5.3.3 Yhteisön rakenteet 

 

Yhteisön rakenteet ovat keinoja ja toimia, joiden avulla yhteistyö toteutuu tai hel-

pottuu. Yhteisön rakenteisiin kuuluvat johtajuus, keskustelu- ja päätöksentekora-

kenteet, työn- ja vastuunjako sekä tiedonkulku. Hyvää johtajaa, eli tässä tapauk-
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sessa rehtoria, tarvitaan, jotta yhteisö toimii ja jollakin on vastuu yhteistoimin-

nasta, sen organisoimisesta ja tavoitteellisuudesta. Johtajan keskeisin tehtävä on 

huolehtia keskustelu- ja päätöksentekorakenteiden toimivuudesta, riittävyydestä 

ja soveltuvuudesta (Raina, 2012, s. 127–129) sekä innovatiivisen hengen luomi-

sesta. Rehtori vastaa koulun toiminnasta kokonaisuudessaan sekä huolehtii siitä, 

että koulu toimii hyvin sekä työyhteisönä että oppimisympäristönä.  Rehtorin teh-

tävänä on luoda sellaiset työolot ja edellytykset, jotka mahdollistavat opettajien 

yhdessä toimimisen. (Rajakaltio, 2005, s. 132–133, 136.) Palaan johtajuuteen 

vielä tarkemmin seuraavassa luvussa (luvussa 6). 

 

Keskustelu- ja päätöksenteko osa-alueella on tärkeää pohtia, onko yhteisössä 

sellaisia kanavia tai paikkoja, joissa voidaan keskustella. Kaikille työtä koskeville 

asioille tulee olla jokin paikka, jossa niistä voi puhua. Näiden paikkojen luonne 

riippuu asiasta. (Raina, 2012, s. 143.) Toimivat keskustelu- ja päätöksentekora-

kenteet ovat yhteistoiminnan keskeisiä ulottuvuuksia (Jalava & Matilainen, 2010, 

s. 92). Koulussa on usein erilaisia palavereita, tilanteita tai pienempiä yhteisöjä, 

joissa on mahdollisuus keskustella asioista. Koulussa on esimerkiksi luokkata-

sokohtaisia tiimipalavereita, oppilashuoltoryhmä ja koko koulun kattavia kokouk-

sia. Eri paikoissa käsitellään erilaisia asioita. Keskustelu työntekijöiden ja johtajan 

välillä on tärkeää, koska osallistuminen lisää työhön sitoutumista ja työmotivaa-

tiota sekä tuottaa uusia ideoita. Keskusteluissa on tärkeää, että kaikki saavat ää-

nensä kuuluviin ja lopullinen ratkaisu on kompromissi kaikkien ajatuksista kenen-

kään ideoita syrjimättä. (Juuti & Vuorela, 2015, s. 24–25.) Yhteisön jäsenten eri-

laisten näkemysten ja omaperäisten ideoiden hyväksikäyttö rikastuttaa työyhtei-

sön yhteisöllisyyttä. Työyhteisön rikastuttavan vaikutuksen syntyminen edellyttää 

yhteisiä pyrkimyksiä, yhteisön jäsenten välillä jaettuja ideoita sekä sellaisten ti-

lanteiden olemassaoloa, joissa näistä asioista voidaan keskustella. (Jalava & Ma-

tilainen, 2010, s. 74–75.) Rainan (2012, s. 144) mukaan yhteisöllinen toiminta-

tapa vaatii lisäksi sellaisia tilaisuuksia, joissa luovalle keskustelulle on aikaa ja 

tilaa.  

 

Työn- ja vastuunjako sekä tiedonkulku taas on koko yhteisön yhteinen tehtävä ja 

sen toimivuus on kaikkien yhteisön jäsenten vastuulla. Yhteisöllinen työpaikka 

huolehtii siitä, että kaikkien osaaminen tunnistetaan ja hyödynnetään. (Raina, 
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2012, s. 127, 151–152.) Vastuunjakaminen tuo opettajille tunteen, että heitä 

kuunnellaan ja heidän mielipiteensä ovat merkittäviä, kun suunnitellaan koulun 

toimintaa. 

  



26 
 

6 Rehtori pedagogisena johtajana 

 

Tässä tutkielmassa keskityn kouluyhteisöön ja erityisesti sen pedagogisen johta-

jan eli rehtorin ajatuksiin ja näkemyksiin koulun yhteisöllisestä toimintakulttuu-

rista. Avaan tässä luvussa, mitä tarkoitetaan johtajalla, johtamisella sekä johta-

juudella. Koska tutkielma toteutetaan koulukontekstissa, keskityn vielä syvemmin 

koulun pedagogiseen johtajuuteen sekä nykyisin edellytettävään jaettuun johta-

juuteen (ks. esim. OPH, 2013). Pedagogisen johtajuuden keskiössä on johdet-

tava yhteisö. Rehtori ikään kuin johtaa koulun johtamista, mutta koulun johtami-

nen on koko yhteisön toimintaa. Koko kouluyhteisöä osallisestaan johtamiseen 

jaetun johtajuuden avulla, jonka tavoitteena on, että koulun henkilöstö pääsee 

vaikuttamaan koulun asioihin. (ks. esim. Lahtero & Kuusilehto-Awale, 2013.) 

 

6.1 Johtaja, johtaminen ja johtajuus 

 

Johtaja on henkilö, joka vaikuttaa puheellaan tai toiminnallaan merkittävään mää-

rään ihmisiä sekä heidän ajatuksiinsa, tunteisiinsa tai käytökseensä (Pincas & 

Bulić, 2017, s. 34). Johtajan keskeisenä tehtävänä on sitouttaa johdettavansa 

yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen yh-

dessä johdon kanssa (Viitala & Jylhä, 2019, s. 16). Koulun johtajana toimii rehtori, 

joka on vastuussa koulun tehtävän ja tavoitteiden saavuttamisesta (Pincas & Bu-

lić, 2017, s. 35). 

 

Johtaminen on toimintaa ja sen yleinen tavoite on päästä toiminnalla haluttuun 

päämäärään. Johtamalla on siis tarkoitus saavuttaa asetetut tavoitteet. (Viitala & 

Jylhä, 2019, s. 14.) Koulussa johtamisen keskeisenä tavoitteena on taata perus-

opetuksen opetussuunnitelman mukainen opetus ja oppiminen (Lahtero, Ahtiai-

nen, Fonsén & Kallioniemi, 2021, s. 327). Johtamisen keskiössä on vuorovaiku-

tus johtajan ja johdettavien välillä, ja johtaminen tapahtuukin tässä keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa (Viitala & Jylhä, 2019, s. 18). Koulussa johtajan ja johdetta-

vien välistä vuorovaikutusta pyritään edistämään muun muassa jaetun johtajuu-

den avulla, jota tarkennan myöhemmin tässä luvussa. Johtamisen keskeisiksi 

tehtäväalueiksi määritellään usein suunnittelu, organisointi, arviointi, ihmisten 
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johtaminen sekä kaikkia tehtäväalueita koskeva päätöksenteko (Viitala & Jylhä, 

2019, s. 19–20).  

 

Johtaminen voidaan jakaa asioiden johtamiseen (management) ja ihmisten joh-

tamiseen eli johtajuuteen (leadership). Nämä kaksi johtamisen tapaa ovat kuiten-

kin kiinteästi yhteydessä toisiinsa eikä niitä voida erottaa. Asioiden johtamiseen 

tarvitaan ihmisiä, koska asiat saadaan tapahtumaan ihmisten kautta. Ihmisten 

johtamisessa taas olennaista on toiminnan tavoite ja sisältö. Asioiden johtami-

sella (management) tarkoitetaan toiminnan suunnittelua, organisointia ja valvon-

taa. Sen avulla on tarkoitus luoda sellaiset olosuhteet, tekemisen tavat ja mene-

telmät, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. (Viitala & Jylhä, 2019, s. 21–22.) 

Koulussa asioiden johtamiseen kuuluu hallinnolliset asiat ja muun muassa perus-

opetuksen opetussuunnitelman toteutumisen seuraaminen. Ihmisten johtami-

sella eli johtajuudella (leadership) puolestaan tarkoitetaan vaikuttamista ihmisiin 

siten, että suunnataan heidän työskentelyään sekä mahdollistetaan heidän on-

nistumisiaan. Ihmisten johtamista tapahtuu sekä yksilö- että ryhmätasolla, ja sen 

keskeisiä elementtejä ovat tavoitteet, ryhmä, kommunikaatio sekä vaikuttaminen. 

(Viitala & Jylhä, 2019, s. 22, 245.) Koulussa asioiden johtamista tärkeämpää on 

ihmisten johtaminen. Rehtorin rooli on ohjata, tukea ja kannustaa sekä mahdol-

listaa sellaiset paikat, joissa vuorovaikutus ja asioihin vaikuttaminen on mahdol-

lista. Johtajuus on yksinkertaistettuna vastuun ottamista yhteisön yhteistoimin-

nasta ja sen tavoitteellisuudesta (Raina, 2012, s. 129). 

 

6.2 Pedagoginen johtaminen 

 

Laajasti määriteltynä pedagoginen johtaminen voidaan nähdä yhteisön ilmiönä, 

jossa on vuorovaikutteista toimintaa, joka pyrkii luomaan jaettua ymmärrystä, löy-

tämään yhteistä suuntaa sekä tukemaan oppivan yhteisön kehittymistä ja hyvin-

vointia (Jalkanen, 2020, s. 47; Fonsén, 2014, s. 35). Kokonaisvaltaisesti tarkas-

teltuna pedagoginen johtajuus voidaan nähdä organisaatiossa yhteisön ilmiönä. 

Vielä tarkemmin erityisesti yhteisön kasvupotentiaalin ja osaamisen kasvattami-

seen liittyvänä vuorovaikutuksellisena ilmiönä. (Fonsén, 2014, s. 35.) Pedagogi-

seen johtajuuteen liittyy aina opetussuunnitelma. Suppean määritelmän mukaan 
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pedagoginen johtajuus voidaan nähdä opetussuunnitelman toteutumisen seuran-

tana (Juusenaho, 2008, s. 23.) 

 

Laaja pedagoginen johtaminen painottaa osaamisen johtamista. Se on rehtorin 

pyrkimystä johtaa koko kouluyhteisöä sellaisilla toimenpiteillä, että se tukee kou-

luyhteisössä olevan osaamisen hyödyntämistä ja opettajien ammatillista kehitty-

mistä. Niiden tukemisen tavoitteena on, että ne edesauttavat opetussuunnitel-

man toteutumista ja oppilaiden oppimista. (Lahtero ym., 2021, s. 328). 

 

Koulun johtajuutta ei nähdä nykyisin enää yksin rehtorin tehtävänä, vaan osallis-

tuminen johtamiseen ja päätöksenteon prosesseihin lähtee kaikista kouluyhtei-

sön jäsenistä (Lahtero & Kuusilehto-Awale, 2013, s. 459; Komulainen & Rajakal-

tio, 2017, s. 230–231). Laajan pedagogisen johtamisen ehdoton edellytys on ja-

ettu johtajuus (OPH, 2013, s. 27). Jaetulla johtajuudella ei ole yhtä selkeää mää-

ritelmää, mutta määritelmistä voidaan kuitenkin tunnistaa kolme ominaista piir-

rettä. Ensinnäkin jaetussa johtajuudessa korostetaan johtajuutta ryhmän tai ver-

koston ominaisuutena, toiseksi jaettu johtajuus mahdollistaa johtajuuden eri ryh-

mille (esim. erilaiset työryhmät) ja kolmanneksi jaettu johtajuus jakaa osaamisen 

useille henkilöille harvojen sijaan. (Ahtiainen, Lahtero & Lång, 2019, s. 237.) Ope-

tushallituksen (2013) mukaan jaetulla johtajuudella tarkoitetaan koko koulun hen-

kilökunnan osallistamista yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekopro-

sessiin. Jaetussa johtajuudessa on selkeät rakenteet ja roolit, jossa rehtorin rooli 

on toimia kokonaisvastuun kantajana. Jaettu johtajuus luo yhteisöllisyyttä, koska 

siihen liittyvät avoimuus ja päätöksenteon läpinäkyvyys. Jaettu johtajuus luo osal-

lisuutta ja omistajuutta henkilöstön sisällä. (OPH, 2013, s. 27.)   
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7 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Yhteisöllisyys on laaja ja monitulkintainen käsite. Eri ihmiset ymmärtävät yhtei-

söllisyyden eri tavalla ja sen merkitys on riippuvainen asiayhteydestä. Koulujen 

yhteisöllisyyttä on tutkittu useaan otteeseen ja monesta eri näkökulmasta. Yhtei-

söllisyys on kuitenkin sen joustavan luonteen takia aina ajankohtainen tutkimus-

aihe. Yhteisöllisyys on yksinkertaisimmillaan yhdessä olemista ja yhdessä teke-

mistä (ks. esim. Rautiainen, 2008). Koronapandemia avasi täysin uudenlaisia nä-

kökulmia tutkimuksien saralle, kuten myös yhteisöllisyyden tutkimiseen. Koin 

ajankohtaiseksi ottaa tutkielmaani mukaan myös koronapandemianäkökulman, 

koska sen aikaista yhteisöllisyystutkimusta on vielä varsin vähän. Koin myös, että 

tällä hetkellä ei ole mahdollista tehdä yhteisöllisyystutkimusta ilman koronapan-

demian vaikutusta tutkimuksen tuloksiin. Koronapandemia on vielä varsin tuo-

reessa muistissa ja vaikuttaa edelleen koulun yhteisölliseen toimintakulttuuriin, 

joten luulen, että se olisi heijastunut haastateltavien vastauksissa joka tapauk-

sessa. Valitsin haastattelujen kohteeksi koulujen rehtorit, koska he ovat niitä, 

jotka lopulta vastaavat koulujen yhteisöllisyyden edistämisestä tai sen edistämi-

sen mahdollistamisesta. 

 

Edellä on kuvattu, mitä yhteisö on ja mitä yhteisöllisyydellä tarkoitetaan. Lisäksi 

on tarkastelu koulun toimintakulttuuria sekä koulun pedagogista johtajuutta. Pyrin 

tämän tutkielman avulla selvittämään, miten yhteisöllisyys ilmenee koulun toimin-

takulttuurissa rehtorin näkökulmasta, miten koronapandemia on vaikuttanut kou-

luyhteisön yhteisöllisyyteen sekä miten rehtori pedagogisena johtajana on pysty-

nyt ylläpitämään ja edistämään yhteisöllisyyttä koronapandemiasta huolimatta. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Miten yhteisöllisyys näyttäytyy koulun toimintakulttuurissa rehtorien näkö-

kulmasta? 

2. Millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut yhteisöllisyyteen koulujen 

toimintakulttuurissa?   
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8 Tutkimuksen toteutus 

 

Tämä tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, koska olin kiinnostunut 

rehtorien näkemyksistä liittyen koulujen yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Laadul-

lisen tutkimuksen ja haastattelun avulla saa yksittäisen henkilön ajatuksista laa-

jemman ja kattavamman tutkimusaineiston kuin esimerkiksi kyselylomakkeen 

avulla. Tässä tutkielmassa oli tärkeämpää keskittyä tutkittavien avulla saatavaan 

tutkimusaineiston laatuun kuin määrään. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 

on todellisen elämän kuvantaminen, ja siinä pyritään tutkimaan tutkimuskohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on löy-

tää uusia tosiasioita tutkittavasta aiheesta jo olemassa olevien totuuksien toden-

tamisen sijaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161.) Laadullinen tutki-

mus keskittyy tyypillisesti tutkimaan ihmisten ajatuksia, tuntoja, käsityksiä ja tul-

kintoja erilaisista asioista (Puusa & Juuti, 2020, s. 81). 

 

Laadullisen tutkimuksen keskiössä on tutkittavien kokemukset, ja siksi laadulli-

sessa tutkimuksessa suositaan ihmisiä tiedonkeruun välineenä ja sellaisia aineis-

ton hankintamenetelmiä, joissa tutkittavien ääni ja näkökulmat pääsevät esille 

(Hirsjärvi, yms., 2009, s. 164; Puusa & Juuti, 2020, s. 76, 85). Tällainen aineisto-

hankintamenetelmä on muun muassa puolistrukturoitu haastattelu, jota on hyö-

dynnetty tässä tutkielmassa. 

 

8.1 Fenomenografia 

 

Tämä tutkielma on fenomenografinen tutkimus.  Fenomenografian perustana on 

se, että on olemassa yksi yhteinen todellisuus, mutta sen kokeminen ja käsittä-

minen on yksilöllistä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165). Fenomenografinen tut-

kimus keskittyy tutkimaan sitä, miten ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ih-

misten tietoisuudessa (Ahonen, 1994, s. 114). Tutkimuksen kohteena ovat usein 

erilaiset arkipäivän ilmiöitä koskevat käsitykset ja erilaiset tavat ymmärtää niitä 

(Huusko & Paloniemi, 2006, s. 162–163). Fenomenografiassa ihminen nähdään 

rationaalisena olentona, joka pyrkii rakentamaan käsityksiä koetuista ilmiöistä liit-
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tämällä tapahtumat selitettäviin yhteyksiin (Ahonen, 1994, s. 116). Fenomeno-

grafisen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä pääsemään tutkittavien henkilöiden 

maailmaan. Fenomenografisessa tutkimuksessa tarkastellaan jotakin ilmiötä tut-

kimuksen kohteena olevien henkilöiden kokeman todellisuuden kautta. (Huhtinen 

& Tuominen, 2020, s. 297.) Ilmiöitä koskevat käsitykset ovat erilaisia eri henkilöi-

den kohdalla ja ne riippuvat ihmisten kokemuksista. (Ahonen, 1994, s. 114). Ta-

voitteena on saada selville erilaisia käsityksiä ja niiden eroja jonkin tietyn ryhmän 

sisällä. Tarkastelu keskittyy siihen, millainen käsityksien sisältö on ja miten ne 

asettuvat suhteessa toisiinsa, eli löytyykö niistä samankaltaisuuksia ja eroavatko 

ne radikaalisti toisistaan. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165.) Kuitenkin myös 

fenomenografisessa tutkimuksessa teoria on erottamaton osa tutkimusproses-

sia. Teoreettinen perehtyminen ohjaa tutkijaa tekemään fysikaalista ajattelua 

koskevia kysymyksiä sekä erottamaan tutkittavien henkilöiden haastatteluissa il-

menevien käsityksien ominaisuuksia toisistaan. (Ahonen, 1994, s. 123.) 

 

Tässä tutkielmassa tutkittava ilmiö on yhteisöllisyys ja vielä tarkemmin koulun 

yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ilmiöitä tarkastellaan rehtorien näkökulmasta, eli 

rehtorit ovat tutkimuksen kohteena olevat henkilöt. Tutkielmassa selvitetään, mi-

ten rehtorien mielestä yhteisöllisyys näyttäytyy heidän koulunsa toimintakulttuu-

rissa. Haastateltujen kertomuksia ja ajatuksia vertaillaan aiempaan tutkimukseen 

ja teoriaan. Lisäksi tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, onko koronapan-

demia vaikuttanut koulujen yhteisöllisyyteen, ja miten se on vaikuttanut. 

 

8.2 Tutkimusaineiston hankinta 

 

Tutkimusaineisto hankittiin puolistrukturoidun haastattelun avulla. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa tutkija on määritellyt kysymysluettelon etukäteen, mutta 

ei anna haastateltaville valmiita vastausvaihtoehtoja. Lisäksi puolistrukturoidussa 

haastattelussa on mahdollista muuttaa kysymysten järjestystä, lisätä jotakin tai 

jättää jotakin pois (ks. esim. Puusa, 2020.) Puolistrukturoidun haastattelun etuna 

on se, tutkija saa ennalta määrittelemiinsä aiheisiin vastaukset tutkittavien it-

sensä sanoittamina (Puusa, 2020, s. 111–112). Haastattelun keskeisenä tavoit-

teena on saada mahdollisimman paljon tietoa ja monipuolinen kuva tutkittavasta 
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aiheesta. Haastattelu on menetelmä, joka kohdistuu tietoisuuden ja ajattelun si-

sältöihin, ja sen tavoitteena on, että kerätyn aineiston avulla voidaan muodostaa 

tutkittavaa ilmiötä koskevia uskottavia päätelmiä. (Puusa, 2020, s. 107, 103.) 

Haastattelu on joustava menetelmä, koska tutkijalla on valta ohjata tutkittavan 

ajattelua ja sitä kautta keskustelua haluamaansa suuntaan. Tutkija voi esittää 

tarkentavia kysymyksiä sekä esimerkiksi soveltaa haastattelurunkoa keskustelun 

edetessä. (ks. esim. Puusa & Juuti, 2020.)  

 

Haastattelurunko oli muodostettu kolmen teeman ympärille. Ensimmäinen teema 

koski rehtorien yleisiä käsityksiä yhteisöllisyydestä koulussa. Toinen teema kes-

kittyi koulun yhteisölliseen toimintakulttuuriin, joten hyödynsin Rainan (2012) yh-

teisön toimintakulttuurin kolmiomallia haastattelukysymyksien muodostamisessa 

tämän teeman kohdalla. Kolmas ja viimeinen teema liittyi koronapandemian vai-

kutuksiin koskien yhteisöllisyyttä sekä yhteisöllisyyden edistämiseen koronapan-

demian aikana. Haastattelurunko löytyy liitteenä (liite 1). Haastattelut toteutettiin 

etänä Zoomissa, koska se oli perusteltua ottaen huomioon edelleen vallitsevan 

koronapandemiatilanteen sekä tutkimuksen aiheen. Haastattelut oli järjestetty 

mahdollisimman hyvin sen puolesta, että haastatteluun oli varattu riittävästi ai-

kaa, rauhallinen hetki sekä tilanne, jossa rehtorien anonymiteetti on mahdollista 

säilyttää. Kerroin haastateltaville etukäteen jonkin verran tulevasta haastattelusta 

paljastamatta kuitenkaan liikaa, jotta haastattelussa ilmi tulevat näkökulmat olisi-

vat mahdollisimman aitoja. 

 

Laadullisen tutkimuksen kohdejoukko on tarkoituksenmukaisesti valittu sattu-

manvaraisen otoksen sijaan (Hirsjärvi, yms., 2009, s. 164). Rehtorien haastattelu 

edellytti tutkimuslupaa, joten anoin sitä Porvoon kaupungilta, ja sain sen. Otin 

yhteyttä kaikkiin Porvoon suomenkielisten peruskoulujen rehtoreihin sekä sähkö-

postilla että soittamalla. Kevät on rehtoreille kiireistä aikaa, joten vapaaehtoisia 

ei ollut kovinkaan paljoa. Sain tutkielmaan mukaan kuusi koulua. Koulut edusta-

vat kattavasti Porvoon suomenkielisiä peruskouluja, koska ovat hyvin erityyppisiä 

sijaintinsa, luonteensa, oppilasaineksensa ja kokonsa puolesta.  Näin ollen tämä 

tutkielma tarjoaa monipuolista ja kattavaa tietoa Porvoon suomen kielisten pe-

ruskoulujen yhteisöllisyydestä. 
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8.3 Aineiston analyysi 

 

Haastattelujen tekemisen ja litteroinnin jälkeen siirryin aineiston analysointiin. Ke-

rätyn aineiston analysoinnilla pyritään kuvailemaan, tulkitsemaan ja ymmärtä-

mään tutkittavaa ilmiöitä (Juuti & Puusa, 2020, s. 143). Analyysin tavoitteena on 

luoda sellainen kokonaisuus, jonka avulla on mahdollista tuottaa monipuolinen ja 

hyvin perusteltu tulkinta sekä tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä (Puusa, 

2020, s. 148).  

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa lähestymistapa on aineistolähtöinen, eli teo-

riaa ei käytetä luokittelurunkona eikä teoriasta johdettujen valmiiden olettamusten 

testaamiseen (Ahonen, 1994, s. 123), vaan kategorisointi tapahtuu aineiston poh-

jalta. Kuitenkin keskustelu vastakkaisten ja tukevien teorioiden kanssa on mu-

kana tulkinnallisten kategorioiden muodostamisessa. (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 166.) Poikkeuksena tässä tutkielmassa teoria ohjasi osittain kuvauska-

tegorioiden muodostumista, koska jo osassa haastattelurunkoa oli hyödynnetty 

aiempaa teoreettista mallia. 

 

Aineiston analysointi lähtee merkityksien etsimisellä. Tässä vaiheessa tulkinta 

keskittyy kokonaisuuksiin yksittäisten sanojen sijaan. (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 167.)  Merkityksien tulkitseminen edellyttää tutkijalta sekä teoreettisten 

lähtökohtien mielessä pitämistä että aineiston ilmaisujen lukemista suhteessa nii-

den omiin yhteyksiin. Yleensä teoreettisen viitekehyksen ja ongelmanasettelun 

ulkopuolelle sijoittuvia ilmaisuja ei tulkita merkityksiksi, ellei ne saa tutkijaa muut-

tamaan ongelmanasetteluaan tai teoriaansa. (Ahonen, 1994, s. 144–145.)  

 

Analyysin toisessa vaiheessa löydetyistä merkityksistä muodostetaan kategori-

oita. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 168.) Kategorisoinnin tavoitteena on pelkis-

tää ja yhdistää merkityksiä toisiinsa sekä valita niitä kuvaava teoreettinen käsite. 

Täten kategoriat osoittavat teoreettiset yhteydet tutkittavien ilmaisuista löyde-

tyistä merkityksistä. (Ahonen, 1994, s. 145–146). Kategorioiden muodostamista 

ohjaa teoreettinen ajattelu, eli tutkija muodostaa kategorioita sellaisista asioista, 

jotka ovat teoreettisesti merkittäviä sekä toisistaan eroavia. (Ahonen, 1994, 126–
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s. 127.) Analyysin toisessa vaiheessa oleellista on löytää kriteerit, joiden mukaan 

kategoriat muodostetaan, sekä selkeät erot niiden välille (Huusko & Paloniemi, 

2006, s. 168). Kategoriat voivat muodostaa myös ylemmän tason kategorioita, eli 

useampi kategoria menee saman alaotsikon alle. Näistä ylemmän tason katego-

rioista tutkija muodostaa oman teorian tai selitysmallin tutkittavalle asialle. (Aho-

nen, 1994, s. 128, 146.) 

 

Aloitin analyysin lukemalla tarkasti litteroidun aineiston sekä värikoodaamalla lit-

teroiduista haastatteluista samankaltaisia vastauksia samalla värillä, eli etsin vas-

tauksista merkityksiä. Merkitykset kategorisoin valitsemalla niitä kuvaavan teo-

reettisen käsitteen, eli muodostin merkityksistä käsiteryhmiä. Näitä muodostui yh-

teensä 60. Käsiteryhmistä muodostin ylemmän tason kategorioita, eli yhdistin sa-

maa aihetta sivuavat kategoriat yhden laajemman otsikon alle. Näitä puolestaan 

muodostui 12. Ylemmän tason kategoria oli tässä esimerkissä yhteisöllisyyden 

kuvailu. Osaa ylemmän tason kategorioiden muodostumista ohjasi aiempi teo-

reettinen malli, koska sitä oli hyödynnetty jo yhdessä haastattelurungon tee-

massa. Oli siis luonnollista, että osa ylemmän tason kategorioista muodostui sen 

pohjalta. Ylemmän tason kategorioista muodostin kuvauskategorioita, joita muo-

dostui yhteensä kolme. Haastattelussani oli kolme teemaa: yhteisöllisyys koulu-

yhteisössä, koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri sekä koulun yhteisöllisyys ko-

ronapandemian aikana. Nämä kolme teemaa olivat analyysissani kuvauskatego-

rioita. Niiden sisällä on alakategorioita, esimerkiksi koronapandemian vaikutus, 

koronapandemian aikainen yhteisöllisyyden edistäminen. Tarkempi analyysiani 

havainnollistava ”analysointikartta” löytyy liitteestä kaksi (liite 2).  

 

Nostan esimerkiksi yhden kuvauskategorian muodostumisen. Merkityksiä oli 

tässä esimerkissä muun muassa ”tehdään yhdessä asioita”, ”se henki, fiilis, se 

on sitä yhteisöllisyyttä” ja ”sitä kasvatustyötä tehdään yhdessä”. Näistä merkityk-

sistä muodostui käsiteryhmät yhteinen toiminta, hyvinvointi ja tiivis yhteys. Käsi-

teryhmistä puolestaan muodostui ylemmän tason kategoria ”yhteisöllisyyden ku-

vailu”, ja se sijoittuu kuvauskategorian ”yhteisöllisyys kouluyhteisössä” alle. Alla 

havainnollistava esimerkki kuvauskategorian muodostumisesta (kuva 2). 
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Kuvio 2. Kuvauskategorian muodostuminen  
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9 Tutkimustulokset ja niiden tulkinta 

 
Tutkimuksen tuloksien raportointi perustuu analyysissä muodostamieni kuvaus-

kategorioihin sekä niiden alakategorioihin. Alaluvussa 9.1 esittelen rehtorien kä-

sityksiä yhteisöllisyydestä koulussa. Alaluvussa 9.2 esittelen rehtorien käsityksiä 

koulun yhteisöllisestä toimintakulttuurista pohjautuen Rainan (2012) yhteisöllisen 

toimintakulttuurin kolmiomalliin, jonka esittelin luvussa 5.3. Alaluvussa 9.3 esitte-

len rehtorien kokemuksien pohjalta koronapandemian vaikutuksia koulujen yhtei-

söllisyyteen. Tutkimuksen tuloksissa esittelen lainauksia haastateltujen vastuk-

sista, jotta lukija saa käsityksen, millä perusteella merkitysten luokitteluun on ana-

lyysissä päädytty. Haastatelluille on annettu tunniste H1-H6 sattumanvaraisesti. 

Tunnisteessa H3 on lisäksi H3a ja H3b, koska haastatteluun osallistui sekä reh-

tori että vararehtori. Lainauksia olen pelkistänyt siten, että turhat täytesanat sekä 

peräkkäin toistuvat sanat on poistettu. Lainauksen sanoma pysyy kuitenkin sa-

mana ja se on kirjoitettu sanasta sanaan. 

 

9.1 Yhteisöllisyys kouluyhteisössä 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni koski koulujen yhteisöllistä toimintakulttuu-

ria. Rakensin haastattelurungon Rainan (2012) yhteisön toimintakulttuurin kol-

miomallin pohjalta. Halusin kuulla rehtorien ajatuksia siitä, miten he kokevat hei-

dän koulunsa yhteisöllisen toimintakulttuurin. Aluksi virittelin rehtoreita aiheeseen 

kartoittamalla rehtorien käsityksiä siitä, mitä heidän mielestään yhteisöllisyydellä 

koulussa tarkoitetaan, miten se ilmenee, sekä minkälaisia yhteisöllisyyttä tukevia 

rakenteita heidän koulussaan on.  Keskustelussa koskien koulujen yhteisölli-

syyttä, haastateltavien vastaukset olivat hyvin samankaltaisia.  

 

9.1.1 Yhteisöllisyyden kuvailu 

 

Yhteinen toiminta 

Yhteisöllisyys koulussa koettiin yhteisenä toimintana. Vastauksissa yhteisellä toi-

minnalla tarkoitettiin muun muassa yhteistä tekemistä sekä yhdessä suunnitte-
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lua. Myös Lehtonen (1990) esittää, että yhteisöllisyys voi ilmetä toimintana yhtei-

sössä. Toiminnallisessa yhteisössä yhteisöllisyys ja ryhmäidentiteetti muodostuu 

vuorovaikutuksessa ja konkreettisen toiminnan avulla. Raina (2012, s. 24) kui-

tenkin muistuttaa, että opettajien autonomiasta johtuen, he eivät ole riippuvaisia 

kollegoistaan ja yhteisöllisestä toiminnasta. Yhteinen toiminta ei siis ole itsestään 

selvyys vaan vaatii työyhteisön jäsenten tahtoa toimia yhteisöllisyyttä edistävillä 

tavoilla. 

 

Tehdään yhdessä asioita, suunnitellaan yhdessä sekä aikuiset että lapset. Me 
pyritään tekemään yhdessä paljon asioita. (H2) 
 
Kaikkien täs kyseises rakennukses olevien ihmisten yhteistä tekemistä. Meillä on 
paljon yhteisiä asioita, joita me tehään. (H4) 
 
Meillä on erilaisia ryhmittymiä, johon kuuluu henkilöstöstä porukkaa – –. (H3b) 

 

Hyvä olo, hyvä yhteishenki ja ilo 

Yhteisöllisyyden ajateltiin myös tarkoittavan hyvää oloa ja iloa sekä hyvää yhteis-

henkeä. Yhteisöllisyyden koettiin olevan vahvaa silloin, kun kaikilla on hyvä olla. 

Yhteisöllisyys heikkenee, jos yhteisön jäsenillä ei ole hyvä olla kyseisessä yhtei-

sössä. Jos yhteisön jäsenillä on hyvä olla, yhteisöllisyys on vahvaa ja sen eteen 

ikään kuin luonnostaan tehdään töitä. Myös Hyyppä (2005) korostaa, että yhtei-

söllisessä yhteisössä on hyvä me-henki. 

 

Se henki, fiilis, se on sitä yhteisöllisyyttä. Jos on hyvä yhteisöllisyys, niin ihmiset 
voi hyvin – – kukaan ei voi pahoin, naurua, iloa, tehdä yhdessä asioita. (H1) 

  
Se yhteisöllisyys siellä taustalla näkyy, että meillä kaikilla on täällä hyvä olla ja 
sen eteen tehdään koko aika valtavasti työtä et se jatkuu samanlaisena. – – var-
masti voi sanoo, että melkeen kaikki kokee että täällä on hyvä tehdä työtä. (H3b) 
 
Mulle tulee aina semmonen hyvä henki ekana mieleen. (H5)  

 

Tiivis yhteys 

Kolmas vahvasti esille nouseva teema oli kouluyhteisössä oleva tiivis yhteys. 

Sekä aikuiset että lapset kuuluvat samaan yhteisölliseen porukkaan. Jopa koulun 

nuorimmilla ja vanhimmilla kuvailtiin olevan niin tiivis yhteys, että he voivat leikkiä 

keskenään välitunneilla. Koivulan (2010, s. 11; 2013, s. 20–21) mukaan yhteisöl-
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lisyyden pohjana toimii se, että yhteisö on yksilölle merkittävä ja yhteisön jäsen-

ten välillä on emotionaalinen yhteys. Kouluyhteisön jäsenten kuvailtiin olevan sa-

maa porukkaa, joilla on sama tavoite. Yhteisen tavoitteen, eli kasvatus- ja ope-

tustyön, eteen kaikki yhteisön jäsenet tekevät töitä yhdessä eikä kukaan jää yk-

sin. Kurki (2002) korostaa, että yhteisöllinen sosiaalinen toiminta on yhteisen ta-

voitteet jakamista ja sen eteen työskentelemistä.  

 

Kaikki ihmiset täällä muodostaa semmosen oman porukan – – ekaluokkalaiset ja 
kutosluokkalaiset leikkii samoja leikkejä esimerkiks välituntisin. (H1) 
 
Yhteisöllisyys on et siin on kaikki aikuiset ja lapset on vähän niin ku samaa po-
rukkaa ja sama tavote kaikille. (H5) 
 
– – sitä kasvatustyötä tehdään yhdessä – – kukaan ei oo yksin tehtävässä – –. 
(H6) 

 

Tiiviiseen yhteyteen liitettiin myös vahva luottamus. Luottamuksen kuvailtiin ole-

van avain siihen, että yhteistyö kouluyhteisössä sujuu. Myös muun muassa Co-

leman (1988) ja Putnam (1994) korostavat luottamuksen olevan pohja sille, että 

yhteisöllisyyttä on mahdollista rakentaa ja yhteistyö sujuu.  

 

– – ei se yhteistyökään oikeen luontevasti suju et kaikki osaa tai uskaltaa ja pys-
tyy osallistumaan niin pitää kai sit olla semmonen keskinäinen luottamuskin aika 
hyvällä tasolla. (H2) 

 

Vastauksissa tuli ilmi myös vastavuoroisuus, joka on sosiaalisen pääoman keh-

keytymisen ehto ja sitä kautta myös yhteisöllisyyden ehto. Colemanin (1988, s. 

102) mukaan vastavuoroisuus perustuu siihen, että yhteisön jäsenet tekevät 

myös toistensa eteen eikä vain itselle, jolloin toiselle tehty hyvä tulee takaisin. 

Tämä korostui myös eräässä haastattelussa. 

 

Kestää ongelmii ja vastoinkäymisii sitte paremmin varmaankin, jos on totuttu te-
kemään toisenki etee eikä aina vaa itelle. (H2) 

 

Tiiviin yhteyden ajateltiin kattavan koulun työyhteisön ja oppilaiden lisäksi myös 

oppilaiden huoltajat. Kaikki kouluun liittyvät henkilöt muodostavat yhden suuren 

yhteisön. Yhteisö muodostuu tällöin yhteisestä tavoitteesta ja toiminnasta. Yhtei-

nen päämäärä sitouttaa yhteisöön ja lisää yhteisöllisyyttä. (ks. esim. Eskel & 

Marttila, 2013.) 
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Mä ajattelen koko koulua ja myöskin huoltajia ja koko tätä yhteisöä, joka tähän 
koulun elämään liittyy. En aattele niin pienesti, että kysymys on siitä et siin ois 
henkilökunnan yhteisöllisyydestä ja erillisesti oppilaitten yhteisöllisyydestä tai että 
huoltajat ois jollakin tavalla erillinen osa, vaan yhteisöllisyys tarkoittaa, että on 
kaikki mukana niin henkilökunta ku oppilaat ku huoltajatki. (H3a) 

 

Sosiaalinen pääoma 

Yhteisöllisyyttä kuvailtiin myös sosiaalisen pääoman kautta. Haastatteluissa 

nousi esille, kuinka yhteisöllisyys on sitä, että yhteisöön kuuluvat ihmiset elävät 

samassa todellisuudessa, jota ohjaavat yhteisön toimintatavat ja arvot. Sosiaali-

nen pääoma vaatii yhteisön jäseniltä muun muassa luottamusta, vastavuoroi-

suutta sekä normien mukaan toimimista (ks. esim. Coleman, 1988; Putnam, 

1994). Kun sosiaalisen pääoman edellytykset ovat kunnossa, se alkaa ruokkia 

itse itseään ja kerryttää lisää sosiaalista pääomaa (ks. esim. Ilmonen, 2000). 

Myös yhteisöllisyyttä kuvailtiin siten, että se on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Haas-

tatteluissa nousi myös esille, kuinka yhteisöllisyys ei ole täysin vapaaehtoista. 

Sekä yhteisöllisyys että sosiaalinen pääoma vaativat yhteisön jäseniltä tietyn-

laista toimintaa, vastavuoroisuutta sekä luottamusta toimiakseen. Myös tämä tut-

kielma todistaa sen, että sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys ovat vahvasti yh-

teydessä toisiinsa tai tarkoittavat jopa samaa asiaa. 

 

Se on vähän niinku laittas rahaa pankkiin mä ajatellen sen niin päin. (H2) 
 

Mä ajattelen et yhteisöllisyys on sitä et ikään ku jaetaan yhteinen todellisuus et 
ihmisillä on erittäin sama käsitys, mitä on meneillään, syy- ja seuraussuhteista, 
toimintatavoista ja arvot ja yhteiset keinot sen saavuttamiseks. (H6) 
 
Tulee kuulluksi ja pääsee tekeen, joskus jopa joutuu tekeen. Sekin liittyy siihen et 
siitä ei voi oikeen luistaakaan. Yhteisöllisyys ei tavallaan mun mielestä oo ihan 
vapaaehtosta. (H2) 

 

9.1.2 Yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet 

 

Yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet olivat hyvin samankaltaisia kaikissa kouluissa. 

Kuitenkin koulukohtaisia erityispiirteitä tuli esille muutamissa haastatteluissa.  
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Yhteistyö 

Yhteisöllisyyttä tukevissa rakenteissa esille nousi vahvasti tiivis yhteistyö koulu-

yhteisön jäsenten kanssa, kuten muiden opettajien, kotien ja oppilashuoltotyö-

ryhmän kanssa. Yhteistyöhön pyrittiin panostamaan sekä edistämään sitä vielä 

tiiviimmäksi. Myös perusopetuksen opetussuunnitelma korostaa moniammatil-

lista yhteistyötä sekä yhteistyötä kotien kanssa (POPS, 2014). 

 

Meillä on aikuisten tasolla semmonen yhteisopettajuus. Meillä on yhteisiä luku-
järjestykseen merkattuja yhteisiä tunteja opettajilla, missä on kaks ryhmää yh-
dessä ja kaks tai kolme opettajaa. (H5) 
  
Jonkin verran vaihdellaan oppitunteja toistemme kanssa et opettajat opettaa mui-
taki luokkia ku vaan sitä omaa luokkaa. (H6) 

 
Puhutaan kasvatuskumppanuudesta, jota tehdään yhdessä kotien kanssa. (H3a) 

  
Meil on myös täs kolme eskariryhmää, jotka ei oo mun näpin alla ja siitä yhteisöl-
lisyyttä me ollaan yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä mietitty, et miten me 
saatais heidät liitettyy kiinteemmin tähän meijän talon toimintaan. (H4) 

 

Yhteistyöhön liittyen rehtorit korostivat sitä, että kaikki oppilaat ovat kaikkien op-

pilaita, eli kaikki opettajat kantavat vastuuta koko koulun oppilasta. Lisäksi esille 

nousi se, että on tärkeää kiinnittää huomioita siihen, miten muita kohdellaan. 

Myös Nousiainen ja Piekkari (2007, s. 10) korostavat, että on tärkeää kiinnittää 

huomioita siihen, miten oppilas tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Yhteisöllisyys oppi-

laiden ja opettajien välillä voi kärsiä, jos oppilas kokee tulevansa sivuutetuksi. 

 
Kiinnitetään huomioita siihen, miten kohdellaan muita ihmisiä ja muita oppilaita, 
puututaan aika pieneenkin ja kaikki opet ja henkilökunta puuttuu. (H6) 
 
Kaikki lapset on tavallaan kaikkien yhteisiä, että ei tarvi olla oman luokan lapsi, 
jonka tekemisiin puututaan tai autetaan. (H5) 

 

Oppilaiden osallisuus 

Yhteisöllisyyttä tukevissa rakenteissa oli huomioitu myös oppilaiden osallisuus. 

Joidenkin koulujen rehtorit mainitsivat kummioppilastoiminnan tai oppilaskunta-

toiminnan. Myös Nousiainen ja Piekkari (2007) korostavat sitä, että on tärkeää 

osallistaa oppilas koulun toiminnan edistämiseen, ja esittävät osallistavaksi kei-

noksi juuri oppilaskunnan. 
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On kummioppilastoimintaa eli vitoskutosilla on siellä ykköskakkosista omat kum-
milapset ja vuoden aikana tehdään erilaisia juttuja. Sitten meillä on oppilaskun-
tatoiminta ollu aina hyvin voimakasta ja oppilaskunnan hallitus järjestää kaiken-
näköstä mukavaa ohjelmaa tänne, ottaa ideoita vastaan ja pyrkii toteutettamaan 
ja siitä esimerkkinä nyt tänä vuonna niin ruokavälitunnilla on rentoutustuokio. 
(H1) 
 
Meillä on vahva toi oppilaskuntatoiminta – –. (H2) 

 

Avoin keskusteluilmapiiri 

Lisäksi yhteisöllisyyttä edistäväksi rakenteeksi mainittiin avoin keskusteluilma-

piiri. Avoimuus korostui myös aiemmissa tutkimuksissa. Sen ajateltiin olevan yksi 

hyvän yhteisöllisyyden keskeisimmistä tunnuspiirteistä (ks. esim. Raina, 2012). 

Avoimuus on myös luottamuksen edellytys, mikä puolestaan lisää yhteisöllisyyttä 

(ks. esim. Ilmonen, 2000). 

 

Semmonen meijän koulun rakenteeseen kuuluu avoin keskustelu ja kaikki tietää, 
että tiedotukset tulevat hyvin avoimesti aika ajoissa nii se on semmonen yks ra-
kenteellinen juttu. (H3b) 
 
Semmonen avoin keskusteluyhteys on tärkee, mikä edistää sitä yhteisöllisyyttä. 
(H6) 

 

Yhteiset säännöt ja tavoitteet 

Yhteisöllisyyttä edistävissä rakenteissa korostui myös yhteiset säännöt ja tavoit-

teet. Yhteiset säännöt ja tavoitteet ovat toimintaan kohdistuvia odotuksia eli nor-

meja. Normit edistävät yhteisöllisyyttä, koska ne ohjaavat ihmisiä toimimaan yh-

teisen edun hyväksi. (Coleman, 1988, s. 104–105.) On tärkeää, että yhteiset ta-

voitteet ja säännöt ovat kaikilla selvillä, jotta kaikki työskentelevät saman tavoit-

teen eteen noudattaen samoja toimintaperiaatteita. Myös Leana & van Burenin 

(1999, s. 538) mukaan yhteisöllisyys toteutuu ja sitä on mahdollista kehittää yh-

teisen tavoitteen ja jaetun luottamuksen tasoilla. 

 

Meil on yhteiset suunnitteluajat ja yhteiset tavoitteet, visio ja slogan, minkä alla 
me tehdään työtä. (H3a) 

 
Ehkä tämmöset yhteiset pelisäännöt tietysti mitä vielä käydään läpi ja myös op-
pilaat pääsee niihin vaikuttamaan. (H5) 
 
Ihmisillä on erittäin sama käsitys, mitä on meneillään, syy- ja seuraussuhteista, 
toimintatavoista ja arvot ja yhteiset keinot sen saavuttamiseks. (H6) 
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Hyvinvoinnin vuosikello 

Erityisenä ja spesifinä yhteisöllisyyttä edistävänä rakenteena nousi esille hyvin-

voinnin vuosikello. Hyvinvoinnin vuosikello on sosiaalisen vahvistamisen toimin-

tamalli koulujen yhteisölliseen hyvinvointityöhön perusopetuksessa, ja sen tavoit-

teena on elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä. Pi-

lottikokeilu toteutettiin alun perin Rovaniemellä, ja tätä valtakunnallisen sosiaali-

sen kuntoutuksen kehittämishanketta (SOSKU) koordinoi terveyden ja hyvinvoin-

ninlaitos (THL). (Sipola, Karvo, Piittinen & Pönkänen, 2018.) 

 

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan yhteisöllisyyteen liittyvät asiat ei ollu – – kovin 
hyvässä holtissa, niin meil on semmonen hyvinvoinnin vuosikello, jossa yhteisölli-
syys on pääteemana ja joka luokkatasolla oma ohjelma, jonka ne vetää läpi koko 
lukuvuoden. Ja kerran kuussa on yks tämmönen yhteisöllisyyteen liittyvä tunti. 
(H4) 

 

9.2 Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri 

 

Haastattelun toinen teema oli koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri, mikä oli ra-

kennettu Rainan (2012) yhteisöllisen toimintakulttuurin kolmiomallia mukaillen. 

Koska haastattelukysymykset oli muotoiltu mallin pohjalta, sovellan samaa mallia 

myös tuloksia esittäessä. Haastattelun tässä osassa syvennyttiin siis yhteisölli-

seen toimintakulttuuriin; arvoihin, tavoitteisiin, toimintaan, ammatilliseen yhteis-

työhön ja vuorovaikutukseen sekä johtajuuteen. 

 

9.2.1 Perustehtävä 

 

Perustehtävän osa-alueisiin kuuluvat arvot, tavoitteet ja toiminta. Haastattelu 

pyrki selvittämään, miten yhteisöllisyys ilmenee koulun arvoissa ja tavoitteissa 

sekä minkälaista yhteisöllisyyteen tähtäävää tai yhteisöllisyyttä edistävää toimin-

taa kouluissa on. 
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Arvot 

Yhteisöllisyys arvoissa näkyi muun muassa koulun yhdessä laadituissa sään-

nöissä. Yhteisöllisyys arvona toimi pohjana näiden yhteisten sääntöjen määrittä-

miselle, ja niiden tavoitteena oli tähdätä yhteisöllisyyteen. Säännöissä korostui 

positiivisuus ja toivotun käytöksen korostaminen varsinaisen kieltämisen sijaan. 

 

Kyllä se ihan säännöistä lähtee, et siellä sanotaan, mitä ei saa tehdä ja mitä saa 
tehdä ja minkälaista käyttäytymistä toivotaan. Oikeestaan meijän säännöt ei 
kiellä hirveesti asioita, kun ollaan yritetty tehdä sellaset ei ei oo kieltävät vaan 
ennemminkin positiivissävytteiset. Kyllähän se [yhteisöllisyys] siellä jokaisesta 
asiasta paistaa läpi, että siihen pyritään. (H1) 
 
Hyvä henki kuuluu myös siihen eli tää ilo oppia yhdessä, ilon kautta, että yritetään 
positiivisen kautta toimimaan mielummin ku se, että ollaan koko ajan jotain ran-
gaistuksia jakamassa niin mielummin yritetään ennakoida ja ilon kautta toimia. 
(H4) 

 

Lisäksi yhteisöllisyys arvona näkyi koulun toiminnan ja toimien taustalla, kuten ilo 

oppia yhdessä, kasvatuskumppanuutena sekä yhteisopettajuutena. Myös Rai-

nan (2012) mukaan arvot ohjaavat yhteisön toimintaa. 

 

Puhutaan just tästä kasvatuskumppanuudesta et me ei olla yksittäinen erillinen 
tekijä, joka huolehtii jostain pienestä viipaleesta – – vaan pyritään siihen, että 
kaikki yhdessä oppilaitten parhaaksi koko tää yhteisö. Yritetään, kun tää tilanne 
normalisoituu, palata näihin perinteisiin, että koko kylä kasvattaa. (H3a) 
 
Meijän koulun visio on ilo oppia yhdessä, joka on jaettu pienempiin osiin, mutta 
sieltä ”yhdessä” on ainakin se yks tärkee teema eli nää yhteisopettajuus, aikuis-
ten yhdessä toimiminen. Kaikki on kaikille yhteisiä lapsia. (H4) 

 

Yhteisöllisyyteen liittyvänä arvona korostettiin muun muassa turvallisuutta ja mui-

den kunnioittamista. Myös Rainan (2012, s. 210) mukaan yhteisöllisyys tarjoaa 

yhteisön jäsenille yhteenkuuluvuuden tunnetta, turvaa ja luottamusta. Rautiainen 

(2008, s. 15) puolestaan korostaa yhteisöllisyyteen liittyvänä keskeisenä piir-

teenä demokraattisuutta, suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista. 

 

Tääl [arvoissa] on oikeudenmukaisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen. Et on tur-
vallinen ilmapiiri, toisten kunnioittaminen sekä aikuiset et lapset, monikulttuuri-
suuden kunnioittaminen ja tasa-arvo. Siinä mielessä yhteisöllisyyteen liittyy var-
maan, että jos ei noihin kiinnitä huomioita niin ei se yhteistyökään sitte oikeen 
luontevasti suju. Sit meil on viel yhteisöllisyys yhtenä näistä kolmesta päätee-
masta niin siihen on viel kirjattu, et jokainen on tärkeä osa tätä sivistyskeskuksen 
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yhteisöä, että arvostan kaikkia sen sisällä olevia pienempiä ja suurempia yhtei-
söjä. (H2) 
 
Turvallisuus on yks niitä arvoja. (H4) 
 
Meijän koulussa pidetään tärkeänä toisten hyvää kohtelua sekä oppilailta vaadi-
taan sitä ja aikuisilta. Sitte annetaan tilaa semmoselle oppilaan alotteellisuudelle. 
(H6) 

 

Koulun arvopohja nousee opetussuunnitelmasta, joten myös se mainittiin. Perus-

opetuksen opetussuunnitelmassa yhteisöllisyys nousee esille muun muassa yh-

teisöllisenä työskentelynä ja toimintana, yhteisöllisen tiedon rakentamisena, yh-

teisöllisenä oppimisena sekä yhteisöllisenä oppilashuoltona. (POPS, 2014.) 

 

Perusopetussuunnitelma ja laki määrää hyvin pitkälle ne arvot, mitä me siellä 
toteutetaan, et meillä ei oo semmosia erityisiä omia arvoja. (H6) 

 

Tavoitteet 

Yhteisöllisyyteen tähtäävissä tavoitteissa haastateltavat nostivat esille sen, että 

koulun arvojen toteuttaminen on tavoite. Niiden mukaan toimimisella pyritään 

edistämään yhteisöllisyyttä koulussa. Myös Rainan (2012) mukaan arvojen poh-

jalta muodostetaan tavoitteet ja ne yhdessä ohjaavat toimintaa. 

 

 Noi arvot on tavallaan tavoitteitakin. (H2) 
 

Lisäksi yhteisöllisyys tavoitteista keskusteltaessa esille nousi se, että seuraavaa 

lukuvuotta suunniteltaessa valitaan tavoitteet tai painoalueet, joihin halutaan pa-

nostaa. Yhteisöllisyys oli yksi näistä painoalueista. 

 

Tänä keväänä suunnitellaan valmiiks ens vuoden erilaisia tapahtumia ja semmo-
sia painopistealueita niin siihenhän se liittyy aika pitkälti et valmiiks mietitään, 
mitä me halutaan ens lukuvuonna, mihin keskittyä, ku kaikkeen ei kummiskaan 
kerkee. Yks iso osa on toi yhteisöllisyys.  (H2) 

 

Riippuen koulun erityispiirteistä, yhteisöllisyyttä edistäviin tavoitteisiin nähtiin kuu-

luvan myös se, että saadaan huoltajat mukaan kouluyhteisöön. Yhteisöllisyyttä 

edistävänä tavoitteena oli siis toisin sanoen huoltajien tiiviimpi sitouttaminen 

osaksi kouluyhteisöä. Sitouttamisen haasteena voi olla esimerkiksi yhteisen kie-

len puuttuminen, jonka takia yhteistyö kotien kanssa on haastavampaa, ja siksi 
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huoltajien sitouttaminen osaksi kouluyhteisöä on tärkeä tavoite. Myös perusope-

tuksen opetussuunnitelma (2014) peräänkuuluttaa kodin ja koulun yhteistyötä. 

 

Tän koulun erityispiirteen takia me joudutaan aika paljon näkemään vaivaa sen 
eteen, et me saadaan viestiä perille, kiinni ja meidän tiedotuksen piiriin mahdolli-
simman paljon huoltajia. (H3a) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman rooli korostui myös yhteisöllisyyteen täh-

täävissä tavoitteissa. Opetussuunnitelma ohjaa koulun toimintaa ja määrittelee 

arvot ja sitä kautta tavoitteet, joihin pyritään pääsemään. 

 

Meijän koulun tavoitteet tulee opetussuunnitelmasta. Et ensin on arvot ja sit ne 
tavotteet johdetaan niistä. Voihan koulu valita omia painotusalueita, mut ei taval-
laan voi ottaa jotain ihan omaa, jota ei olisi opetussuunnitelmassa. (H6) 

 

Toiminta 

Yhteisöllisyyteen tähtäävissä toimissa kaikki koulut mainitsivat erilaiset retket, ta-

pahtumat ja muut yhteiset aktiviteetit, joita tehdään koko koulun kesken. Tapah-

tumissa oli usein myös muita, koulun ulkopuolisia, tahoja mukana.  

 

Yleisetkin kaikki koulun retket ja muut jutut tehdään koko koulu yhdessä. Mennään 
uimahalliin ja vierailut kirjastossa, museossa. Et hyvin paljon tehdään asioita yh-
dessä. (H1) 
 
Siihen yhteisöllisyyteen vapaa-ajanviettokin jossain määrin, et meil oli just perjan-
taina semmonen oma tapahtumapäivä vähän liikuntaa ja sitte syömään yhdessä. 
(H2) 
 
Tänään tääl on muun muassa kevätkarnevaalit, jossa koulu on yhtenä osana. Se 
on tässä koulun edessä, koko kaupunginosan yhteinen karnevaali, jossa on eri 
toimijat. On nuorisotoimee, liikuntatoimee, kaupunki on mukana siinä ja myöskin 
isolta osaltaan koulu. Sitte on ollu liikuntatapahtumia, jonne on tullu huoltajat ja tän 
kaupunginosan ihmiset yhteen. (H3a) 
 
Meil oli esimerkiks eilen urheilupäivä – – tai meil on perjantaina tämmönen hyvin-
vointipäivä, johon tulee ulkopuolisii toimijoita, spr:ää ja nallesairaalaa ja tällaisia. 
(H4) 
 
Yhteiset tapahtumat lähinnä tulee mieleen, juhlat, päivänavaukset, teemapäivät. 
(H5) 
 
Semmosella yhdessä tekemisellä eli erilaiset tapahtumat. (H6) 

 



46 
 

9.2.2 Vuorovaikutus 

 

Kouluyhteisössä tulee olla paikkoja ja aikoja, joissa työntekijät voivat keskustella 

yhdessä esimerkiksi koulun asioista (ks. esim. Raina, 2012). Rehtorien haastat-

teluissa nousi esille kaksi eri toimintoa, joiden avulla huolehditaan työyhteisön 

jäsenten välisten keskustelujen mahdollistamisesta. Yhteissuunnitteluaika toteu-

tui kaikissa kouluissa, mutta se oli jaettu eri kouluissa eri tavalla. Yhteissuunnit-

teluaika kuuluu opettajien työhön, se korostaa jokaisen opettajan vastuuta koulun 

toiminnasta ja sen tavoitteena on tarjota opettajille yhdessä rehtorin kanssa mah-

dollisuus koulun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen (OAJ, 2020). 

 

Meillä on säännölliset kokoukset kerran viikossa eli nämä ys-kokoukset yhteistä 
suunnittelua. (H1) 
 
Meil on semmonen systeemi, että kerran viikossa on ys-aika sellanen et tehdään 
yhdessä jotain. Joko se on perinteistä kokoustamista tai sit jotain teeman ympä-
rillä suunnitteluu tai muuta. Et siihen käytetään puoltoist tuntii viikos säännölli-
sesti. (H2) 
 
Meil on yhteiset suunnitteluajat. (H3a) 
 
Meil on ys-aika jaettu niin, että meillä on kerran kuussa yhteinen opettajakokous 
ja kaks kertaa kuussa luokkatasot ja kerran kuussa tiimit. (H4) 
 
Meillä on työpareilla kerran viikossa yhteinen suunnitteluaika ja sit meillä kokoon-
tuu koko henkilökunta noin kerran kuussa ja niissä väleissä sillon ku ei oo henki-
lökuntakokousta niin yleensä on tiimit. (H5) 
 
Meillä on joka viikko tunnin opettajankokous. (H6) 

 

Yhteissuunnitteluajan lisäksi rehtorit mainitsivat päivän aikana juttelun. Myös 

Raina (2012, s. 114) korostaa, että yhteisöllisessä toimintatavassa on oltava sel-

laisia tilaisuuksia, jossa luovalle keskustelulle on aikaa ja tilaa. Välitunneilla käy-

tävä keskustelu ei ole usein niin virallista kuin yhteissuunnitteluajalla. Välitunti-

keskusteluissa keskustelukumppanien määrä on usein vähäisempi, mikä voi tar-

jota tilaa vapaammalle, idearikkaammalle ja luovemmalle keskustelulle. 

 

Hyvin paljon me tässä pystytään päivän aikana juttelemaan asioista, kun meitä 
on vaan x opettajaa ja x koulunkäynninohjaajaa. 
 
Koronan aikana – – ei saanu kokontuu et välitunnithan meillä siihen on. (H2) 
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Meil on välituntivuorot jaettu silleen, että on aikaa levähdykselle ja tilaa olla ope-
huoneessa ja jutella kollegoiden kanssa. Et se on niinku täysin vapaamuotosta 
keskustelua. (H6) 

 

9.2.3 Yhteisön rakenteet 

 

Rehtorin rooli 

Liittyen Rainan (2012) yhteisöllisen toimintakulttuurin malliin, olin kiinnostunut 

selvittämään, minkälaisena rehtorit kokevat heidän roolinsa yhteisöllisyyden nä-

kökulmasta. Pääsääntöisesti rehtorit kokivat, että heillä on iso rooli, mutta eivät 

voi yksinään edistää yhteisöllisyyttä. Halusin selvittää myös, miten rehtorit voivat 

mielestään omalta osaltaan edistää koulun yhteisöllisyyttä. 

 

Haastatteluissa, liittyen rehtorien rooliin yhteisöllisyyden näkökulmasta, nousi 

esille kolme vahvaa teemaa. Rehtorit kokivat olevansa yhteisöllisyyden johtajia 

tai sen mahdollistajia. Myös Viitalan ja Jylhän (2019, s. 14–22) mukaan, johtajan 

keskeinen tehtävä on johtaa toimintaa ja ihmisiä siten, että päästään haluttuun 

päämäärään, tässä tapauksessa kohti yhteisöllisyyttä, sekä luoda sellaisia olo-

suhteita, tekemisen tapoja ja menetelmiä, joiden avulla tavoitteet on mahdollista 

saavuttaa. 

 

Kyllähän se iso rooli on. Jos rehtori haluaa, niin se voi kyllä pilata kaikki. Hän 
johtaa kaikkee toimintaa ja myös sitä yhteisöllisyyttä. (H1) 
 
Mä katson, että nää kaikki yhteisöt ja sidosryhmät mitä tässä on, ne on tavallaan 
mun narun päässä ja niitä vedetään sitä kautta yhteen. Sitä haluais ajatella, et 
on jonkunlainen liima, jota kautta tää kaikki yhteisöllisyys koulun ympärillä pyörii. 
Sanotaan tyhjentävästi et hyvin aktiivinen rooli, ainakin pitäs olla. (H3a) 
 
Mä nään et mun rooli on mahdollistaa ne kohtaamiset ja keskustelut ja tekemiset, 
mihin tarvitaan mun lupa. (H4) 
 
Rehtorilla on iso ja pieni rooli eli rehtori on vaan yks niistä [henkilökunnasta], että 
yksin ei pysty muuttaa työpaikkaansa yhteisölliseks, et kyl siihen tarvitaan työn-
tekijöiden tahto ja halu ja kyky toimia silla lailla et se edistää sitä yhteisöllisyyttä. 
Mut et onhan se rehtori semmonen ikään kuin siemen. (H6) 

 

Toisena näkökulmana rehtorit korostivat oman esimerkin ja suhtautumisen tär-

keyttä. Haastatteluissa korostui se, että rehtorin tulisi olla avoin ja arvostava työ-

yhteisöään kohtaan. Myös Raina (2012, s. 23–24) korostaa johtajuuden läpinäky-

vyyttä ja johtajan avoimuutta sekä johtajan oman toiminnan antamaa esimerkkiä. 
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Lahteron ym. (2021, s. 328) mukaan rehtorin tulisi itse osallistua koulun virallisilla 

ja epävirallisilla foorumeilla tapahtuviin prosesseihin ja sitä kautta näyttää esi-

merkkiä omalla toiminnallaan. 

  

Omalla esimerkillään esimerkiks voi vaikuttaa siihen [yhteisöllisyyteen] hyvin pal-
jon ja omalla suhtautumisellaan. Tämmönen hyvä avoin reilu meininki, et jutel-
laan asiat, jos on jotain hampaan koulussa ja ei lasketa niitä kovin pitkälle. (H1) 
 
Olla näkyvillä ja esillä ja antaa sen äänen kuulua niin viestinnän kun läsnäolonkin 
kautta. (H3a) 
 
Omalla toiminnalla et päivittäin keskustelee ihmisten kanssa, niin aikuisten kun 
lasten kanssa, eli tämmönen arkijohtaminen, niin sillä on tosi iso merkitys. Ja se, 
et yrittää luoda sitä positiivista henkee nyt, kun ihmiset on väsyneitä ja kiireisiä ja 
muita, niin rehtorin rooli on siinä tukee ja pitää henkee yllä. (H5) 
 
Miten rehtori toimii, niin kyllä se heijastuu työyhteisöön. Ne hänen toimintata-
pansa, et edistääks ne sitä yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Mä nään et sen avoi-
muuden, myöntäää oman erehtyväisyytensä, arvostaa henkilökunnan esille tuo-
mia näkökulmia ja suhtautuu niihin vakavasti. Ne rakenteet et mul on suhteellisen 
pieni koulu – – mä näkisin et isommassa koulussa pitää tietosesti rakentaa toi-
mintamalleja ja rakenteita, että kaikki tulee kuulluksi – –. (H6) 

 

Kolmantena esille nousi se, että yhteisöllisyys pitää olla itselle tärkeä teema, jotta 

yhteisöllisyyttä koulussa on mahdollista kehittää. Rehtori ei voi kuitenkaan yksin 

edistää yhteisöllisyyttä vaan vaaditaan myös muun henkilökunnan halu toimia 

yhteisöllisyyden edistämisen eteen. 

 

Tietysti pitää olla itselle lähellä sydäntä varmaankin. Jos ei olis niin hankala se 
nyt ois. Siihen pitää uskaltaa satsata aikaa ja voimavaroja – –. (H2) 
 
Kaikkein tärkeimpänä et sekä mulla rehtorina että henkilökunnalla on halu ja 
asenne toimia tavalla, joka tukee sitä yhteisöllisyyttä. (H6) 

 

Opettajien välinen yhteistyö 

Opettajien välinen yhteistyö on yhteisöllisen toimintakulttuurin kannalta tärkeää. 

Koko työyhteisöä koskevien yhteisten suunnitteluaikojen tai opettajakokouksien 

lisäksi opettajien yhteistyön kehittämiseksi rehtorit nostivat esille kolme eri kei-

noa. Keskustelulle systemaattisesti ajan varaaminen koettiin hyvänä keinona, 

koska silloin asiaomaiset tietävät olla paikalla tiettyyn aikaan, ja näin taataan se, 

että keskustelulle on todella aika ja paikka. 
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Ys-ajan käyttö jaetaan tavallaan kuukauden sykleissä. Siihen on enemmän 
osotettu aikaa, et on palkitettu lukujärjestykseen paikkoja – –. Se on ympätty to-
hon ys-aikaan sisään sillee, et se on merkattu, et tossa sun pitää olla tääl koululla 
ja siihen sitte joskus on tähän suunnitteluaikaan tavallaan varattu ihan suoraan  
– –. (H2) 

 

Opettajien yhteisölliset tapahtumat koettiin myös tärkeänä keinona, jolla voidaan 

edistää henkilökunnan välistä yhteistyötä ja sitä kautta parantaa yhteisöllisyyttä 

työyhteisössä. 

 

On esimerkiks semmonen hupitoimikunta, joka järjestää meijän henkilökunnalle 
vapaa-ajalla tai meillä on nyt tulossa hyvinvointi iltapäivä, missä kaikkien tulee 
olla paikalla. Se edistää meijän yhdessäoloa ja tutustumista kouluoppituntien ul-
kopuolella. (H3b) 

 

Yksi näistä keinoista oli erilaiset työyhteisön jäsenten muodostamat pienemmät 

ryhmittymät, kuten tiimit. Tiimit ja muut pienemmät ryhmittymät mahdollistavat 

jaetun johtajuuden. Pienempien ryhmittymien koettiin parantavan työyhteisön jä-

senten välistä keskustelua, koska pienemmissä yhteisöissä on monesti helpom-

paa keskustella sekä uskaltaa paremmin tuoda oman äänensä kuuluviin. Suu-

ressa ryhmässä voi kokea turvattomuutta eikä uskalla sanoa ajatuksiaan ääneen, 

varsinkaan keskeneräisiä ajatuksia tai ideoita voi olla vaikeaa esittää isossa ryh-

mässä (Raina, 2012, s. 41). Jaetun johtajuuden koettiin lisäävän työyhteisön jä-

senten ymmärrystä ison koulun kokonaisuudesta. Jaetun johtajuuden hyödyiksi 

on esitetty, että se sitouttaa opettajia sekä lisää heidän motivaatiotaan ja intoaan, 

koska jaetun johtajuuden avulla on mahdollista vaikuttaa omaan työhönsä (Ahti-

ainen ym., 2019, s. 244). 

 

 Meillä on erilaisia ryhmittymiä, johon kuuluu henkilöstöstä porukkaa. (H3b) 
 

Kyllä se lähtee tästä tiimirakenteesta, työparirakenteesta ja sitten tästä yhteis-
opettajuudesta, jota ei tavallaan pysty itse valitsemaan. (H5) 
 
[Tiimit] olis sit parempi paikka keskustella asioista, henkilökuntakokouksissa näh-
dään kaikki toinen toisemme, mutta siellä ei moni tykkää osallistua isolla poru-
kalla, mut sit tiimeissä käytävään keskusteluun yleensä kaikki osallistuu. (H5) 
 
Me ollaan jaetussa johtajuudessa eli meillähän on johtoryhmä, luokkatasot ja tii-
mit. Nää on kahen vuoden syklillä aina ne tiimit ja sit siel vaihtuu jäsenyydet. 
Ehkä se on semmonen tulee jaetun johtajuuden kautta, et kun isos talossa on 
kahen vuoden periodilla sä vaihdat niitä tiimien jäseniä, niin sillä tavalla jokainen 
meijän opetushenkilökunnasta on, meil on viis tiimiä, kymmenen vuoden syklillä 
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jokainen on ollut jäsenenä jossain tiimissä kaks vuotta, jolloin sil on jonkun näkö-
nen käsitys täst kokonaisuudesta, mikä tää on. (H4) 

 

Tiimirakenne nousi vahvemmin esille isommissa kouluissa kuin pienemmissä. 

Tiimien tavoitteena on, että kaikki työyhteisön jäsenet pääsevät ja joutuvat osal-

listumaan koulun asioihin ja päätöksentekoon. Isommissa kouluissa on johto-

ryhmä, joka koostuu tiimien johtajista sekä koulun johtajista. Tiimien johtajat ovat 

johtoryhmän kokouksissa ja vievät sieltä nousevat asiat tiimeihin. Tiimeissä kes-

kustellaan kyseisistä asioista, ja tiimien johtajat vievät tiimin ajatukset taas johto-

ryhmälle. Pienemmissä kouluissa tiimirakenne on usein vähemmän tärkeä tai 

jopa turha, koska henkilökuntaa on niin vähän, että kaikki asianomaiset pystyvät 

osallistumaan samaan kokoukseen kerralla. 

 

9.3 Yhteisöllinen toimintakulttuuri koronapandemian aikana 

 

Koronapandemialla on väistämättä ollut erilaisia vaikutuksia koulujen yhteisölli-

seen toimintakulttuuriin. Haastattelun tavoitteena oli selvittää, minkälaisia vaiku-

tuksia koronapandemialla on ollut koulujen yhteisöllisyyteen sekä mitä konkreet-

tisia muutoksia se on aiheuttanut. Lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa, onko ja mi-

ten yhteisöllisyyteen on kiinnitetty huomioita poikkeusoloissa. Kiinnostuksen koh-

teena oli myös se, kokevatko rehtorit, että koronapandemialla on ollut positiivisia 

vaikutuksia koulujen yhteisöllisyyteen. 

 

9.3.1 Koronapandemian vaikutus koulujen yhteisölliseen toimintakulttuuriin 

 

Koronapandemia-aika on ollut monin tavoin haastavaa. Koronapandemiasta joh-

tuen erityistä huomioita tuli kiinnittää hygieniakäytänteisiin, turvaväleihin, ruokai-

luun sekä siihen, että opetusryhmät eivät olisi keskenään tekemisissä. Käytän-

nössä näiden rajoitusten noudattaminen on ollut haastavaa, jopa mahdotonta, ja 

koulukohtaisia eroja on havaittavissa (Ahtiainen, Asikainen, Heikonen, Hienonen, 

Hotulainen, Lindfors, Lindgren, Lintuvuori, Kinnunen, Koivuhovi, Oinas, Rimpelä 

& Vainikainen, 2021, s. 77). Jatkuvasti muuttuvat rajoitukset ovat asettaneet kou-

lut aina uusien haasteiden eteen ja vaatineet toimintatapojen muuttamista rajoi-

tusten valossa. Erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta rajoitukset ovat olleet 
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kovia. Haastatteluissa esiintyi koko koronapandemia-ajan kulku. Rehtorit muiste-

livat aikaa ennen koronapandemiaa, etäopetusaikaa, sekä aikaa, jolloin palattiin 

lähiopetukseen mutta rajoitukset olivat edelleen tiukat. Lisäksi rehtorit muistelivat 

kevättä 2022, jolloin rajoitukset olivat jo löysentyneet ja kouluissa oli pikkuhiljaa 

päästy palaamaan kohti normaalia arkea. Koronapandemiaa ei siis ole vain yh-

denlainen ajanjakso, vaan sen sisällä on monia erilaisia aikoja.  

 

Koronapandemian takia koulut ovat joutuneet perumaan erilaisia yhteisöllisiä ta-

pahtumia, toimia sekä juhlia. Näiden peruuntuminen koettiin harmillisena etenkin 

lapsien kannalta. 

 

Monta juttuu, mitä me ollaan totuttu tekeen, meil on semmosii perinteisii juttuja 
vaik kuin monta, mitä me ollaan aina tehty ja sit jonkun verran suunniteltu uusii-
kin, mut melkeen kaikki jouduttu jättää pois. Ei edes jotain maastojuoksukilpailuja 
nii ei nyt voinu meijän koulujen kesken pitää – –. Et lapset on jääny paljon koke-
matta jotain retkiä ja juhlia – –. (H2) 
 
Mitään tapahtumia, lauluja, mitään ei oo voinu tehdä. (H3b) 
 
Nyt vast ollaan päästy tänä keväänä takasin normaaliin, juhlimiseen ja tämmösiin 
tapahtumiin ja muihin – –. (H4) 
 
Oppilaiden osalta on valitettavan paljon, että joulujuhlia on peruttu ja kevätjuhlia 
ja yhteisiä päivänavauksia. (H5) 

 

Myös luokkien välinen yhteistyö oli koronapandemian aikana kiellettyä, vaikka 

normaalisti sitä tehtiin paljonkin. Pandemia-ajan yksi rajoitus liittyi siihen, että 

opetusryhmät tuli pitää erillään. Näin pyrittiin pitämään mahdolliset tartunnat hal-

linnassa yhden ryhmän sisällä. 

 

Oppilaat ei oo pystyny tapaamaan toisiaan, luokka-asteet ei oo pystyny tapaa-
maan saman ikäsiä lapsia – –. (H3b) 
 
Kaikki luokkien väliset tapahtumat, mitä me oltiin muuten järjestetty aika paljon, 
niin ne kaikki oli kielletty, että sitä ei saanu tehä. (H6) 

 

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset olivat ulottuneet myös välitunteihin ja 

ruokailuun. Tiukimpien rajoitusten aikana opetusryhmien erillään pitäminen koski 

myös ruokailua sekä välitunteja.  
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Ei saanu lapset olla esimerkiks ulkona kaikki yhdessä vaan koulun piha piti rajata 
kolmeen eri alueeseen luokittain tai tää ruokailu et syödään omissa luokissa niin 
totta kai se on eristäny vähän. (H1) 
 
Ollaan jouduttu tekeen rajotuksia ihan kaikkialle. Ihan välitunti ulkona liikkumisiin 
sekä sisällä olemisiin. (H3b) 
 
Ehkä vähän välitunti tämmösiin lainaamoihin on jossain määrin vaikuttanu. (H5) 

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö on tärkeä osa koulun yhteisöllistä toimintakult-

tuuria. Koronapandemia rajoitti myös sitä. 

 

Sillä rintamalla [kodin ja koulun välinen yhteistyö] on ollu tosi hiljasta nyt pari 
vuotta, koska semmosia normaalia kanssakäymistä ei oo ollu, et ne on rajottunut 
ne tapaamiset heidän kanssaan. (H3a) 

 

Koronapandemia on vaikuttanut myös työyhteisön kokoontumisiin ja yhteistyö-

hön. Pandemia-aikana opettajat joutuivat tekemään työtä enemmän yksin, vaikka 

normaalisti pyritään siihen, että opettajat tekevät runsaasti yhteistyötä. Opettajien 

kokoontumisissa hyödynnettiin tietotekniikkaa, sillä kokouksia pidettiin erilaisilla 

sähköisillä alustoilla. 

 

Ollu enemmän yksinäistä puurtamista tai sit tälleen [tietokoneen välityksellä] mut 
ei se oo sama ku naamatusten. (H2) 
 
Sama sitten ihan meijän työhenkilöstön puitteissa niin opettajahuoneeseen ei oo 
voinu kokoontua eikä myöskään kokouksia pitää yhdessä vaan se on ollu näitten 
ruutujen takana. (H3b) 
 
Tiimit, kokoukset, nämä on pyöriny ihan normaalisti, isot kokoukset on ollu Team-
sin kautta mut pienemmät ihan fyysisesti läsnä. (H5) 

 

9.3.2 Yhteisöllisyyden kehittäminen koronapandemian aikana 

 

Yhteisöllisyyden kehittäminen tai säilyttäminen koronapandemian aikana on vaa-

tinut kouluilta uutta innovaatiota, jotta yhteisöllisiä toimia ja tapahtumia on voitu 

toteuttaa rajoitusten valossa. Myös näissä vastauksissa heijastui sekä etäope-

tusaika, lähiopetusaika tiukkoine rajoituksineen sekä kevät 2022, jolloin rajoituk-

set olivat jo löysentyneet. Haastatteluissa ilmeni vahvasti kolme eri keinoa, joilla 

yhteisöllisyyttä on pyritty edistämään rajoituksista huolimatta. Nämä keinot olivat 

toiminnan siirtäminen verkkoon, toiminnan siirtäminen ulos sekä vastuuhenkilön 
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tai -ryhmän nimittäminen yhteisöllisyyden edistäjäksi. Lisäksi haastatteluissa il-

meni kevät 2022, jolloin rajoitukset olivat jo löysempiä ja yhteisöllinen toiminta 

mahdollista.  

 

Koronapandemian aikana yhteisöllistä toimintaa, muun muassa erilaisia tapahtu-

mia ja juhlia, on pyritty toteuttamaan verkossa. Nämä vastaukset sijoittuvat 

enemmänkin etäopetusaikaan sekä aikaan, jolloin rajoitukset olivat edelleen tiuk-

koja. 

 

Kaikki juhlat ja muut on nyt nauhotettu ja striimattuja juttuja. (H2) 
 
Sillo etäopetusaikana esimerkiks ku meillä on semmonen vappuhulinatapahtuma 
aina tossa just ennen vappua, nii me järjestettin se silti etänä ne vappuhulinat. Et 
ne tapahtumat, mitä meillä normaalistikin olis ollu, pukukilpailua ja muuta, nii jär-
jestettin sitte nettiyhteyden välityksellä. (H6) 

 

Lisäksi koulut ovat pyrkineet pitämään toimintaa yllä ulkona. Tosin tiukempien 

rajoitusten aikana myös se oli kiellettyä. Vastaukset koskevat siis enemmän ai-

kaa, jolloin rajoitukset olivat jo hieman löysentyneet. 

 

 Jotain juttuja on tehty ulkona sit ehkä enemmän. (H2) 
 
 Kummioppilastoiminta on aika hyvin pyöriny edelleen ulkona. (H5) 

 

Koronapandemia-aikana on hyödynnetty myös sitä, että nimetään joku vastuu-

henkilö tai -ryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa rajoitusten puit-

teissa sallittuja yhteisöllisiä tapahtumia tai toimia. Lasten osalta toimintaa on 

suunnitellut oppilaskunta, mutta myös aikuisten välistä yhteisöllisyyttä on pyritty 

edistämään vastuuhenkilön toimesta. 

 

Näitä yhteisiä salituokioita, talent-kilpailua, esimerkiks noita oppilaskunta järjesti. 
(H1) 
 
Meijän hupitoimikunta – – siinä meillä on yks opettaja, joka on siinä vastaavana 
ja hän on kyllä niin kunnioitettavasti ja kiitettävästi yrittäny kaiken mahollisimman 
tavoin aina muistutella ja yllätellä. Sitten taas oppilaskunnan kautta sellaisia asi-
oita tehdä, mikä korona-aikana on ollu mahdollista. (H3b) 

 

Rajoitusten hellittäessä kouluissa oli pyritty kuromaan kiinni aikaa, jolloin kaikki 

yhteisöllisyyttä edistävät toimet olivat kiellettyjä. Kouluissa oli panostettu sekä 
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ajallisesti että rahallisesti siihen, että lapset saisivat kokea erilaisia, ”normaaleja” 

juttuja, kun se oli vihdoin sallittua. Haastattelujen aikaan keväällä yleensä valmis-

taudutaan lukukauden loppuun, arvosanojen antamiseen sekä kevätjuhlaan, 

mutta poikkeuksellisesti keväällä 2022 järjestettiin kevätjuhlien lisäksi paljon 

myös muita tapahtumia, joita oli jouduttu aiemmin lukuvuonna perumaan tai siir-

tämään. 

 

Me ollaan kiinnitetty huomioita sillä tavalla, että nyt kun päästy vähän normaaliin 
niin sit ollaan yritetty järjestää sellasia normaalia tapahtumia mahdollisimman 
pian. Toisin sanoen palataan arkeen mahdollisimman nopeasti ja räväkästi. (H1) 
 
Nyt kun tää kevät – –, päästiin maskeista ja rajotuksista nii nyt on tavallaan ku-
rottu umpeen tätä talven vajetta, et on ollu vähä enemmän henkilökunnalla yhtei-
siä juttuja ja koulu on rahallisestikin panostanu vähän enemmän, mitä normaalina 
vuosina. Ja nyt on oppilaitten kanssa pyritty tässä lyhyessä ajassa järjestää sem-
mosia, mitä ei normaalisti tähän aikaan lukuvuodesta järjestetä. (H5) 

 

9.3.3 Koronapandemian positiiviset vaikutukset 

 

Koronapandemialla ei nähty olevan positiivisia vaikutuksia liittyen koulun yhtei-

sölliseen toimintakulttuuriin. Rehtorit kuitenkin kokivat, että yhteisöllisyyden tär-

keyden huomasi koronapandemian aikana hyvin, koska kaikki normaalisti tapah-

tuvat yhteisölliset toimet ja keinot olivat kiellettyjä. 

 

No ainakin se, että jos sitä ei aikasemmin huomannu niin nyt ainakin jokainen 
huomas, kuinka oleellinen osa, tärkee osa se [yhteisöllisyys] on tätä koulun tai 
aina ku ihmiset toimii yhessä niin et sitä vaalitaan ja kiinnitetään huomiota et sitä 
olis. (H2) 
 
Nyt muistaa, miten tärkeetä on se, että sitä yhteisöllisyyttä ylläpidetään ja sen 
eteen tehdään töitä koko ajan, kun sitte on nähny tän korona-ajan huonomman 
hetken. (H5) 
 
Luulen, et tämmönen yleinen ilo siitä, että ku huomattiin ku oltiin eristyksissä niin 
sit taas ku asiat vapautui niin ilo siitä, et saa kohdata ihmisiä ja käydä retkillä ja 
tehä eri luokkien kanssa eri juttuja nin semmosta iloo on tullu. Et ehkä sen arvon 
huomasi sitten, kun se tavallaan itsestään selvyys poistettiin niin sit huomattiin 
se. (H6) 

 

Rehtorit nostivat koronapandemian positiiviseksi vaikutukseksi sen, että tieto- ja 

viestintäteknologinen osaaminen on parantunut kouluissa yleisesti. Etäopetusai-

kana kaikki opettajat kautta maan joutuivat hyppäämään tietotekniikan syvään 
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päätyyn, koska opetus toteutettiin verkossa. Etäopetusajalla on tulevaisuutta aja-

tellen ollut positiivisia vaikutuksia, koska opettajien tietotekninen osaaminen on 

vahvistunut, ja opetus on voinut sitä kautta monipuolistua, esimerkiksi digimate-

riaalien käytön osalta. Ahtiaisen ym. (2021) tutkimuksen mukaan opettajat koki-

vat olevansa valmiita ja omaavansa valmiuksia, jos koulut olisi asetettu uudelleen 

etäopetukseen.  

 

Tietotekninen osaavuus on kasvanut hurjasti kaikilla et se varmaan niin ku sen 
ensimmäisen vuoden aikana tai sillon ku kaikki oltiin kotona nii sen huomasi sil-
loin oli hypättävä yhtäkkiä niin vääriin saappaisiin moni koko sen. Se on tuonu 
todella paljon lisää sekä koulun toimintaan sekä oppitunneille että kaikkeen muu-
hunkin niin kun tapahtumiin, mitä voidaan tehdä niin. (H3b) 
 
Koko maailman tvt-taitojen parantamiseen ilman muuta, jos nyt ottaa tämmösen 
näkökulman. Pakko on paras muusa. (H4) 
 
Se liittyy sit enempi tämmösen vaikkapa Zoom- tekniikan käyttöönottoon tai jo-
honkin vastaavaan. (H5) 

 

Lisäksi eräs nosti esille mielenkiintoisen näkökulman siitä, että koronapandemian 

aikainen eristäytyminen tai isojen tapahtumien peruuntuminen ei välttämättä ole 

ollut kaikille epämiellyttävää, koska ihmiset ovat erilaisia. Toiset ihmiset ovat var-

masti nauttineet ajasta, kun sosiaalinen vuorovaikutus on ollut vähäisempää. 

 

Tietysti tässähän on huomannu et osa aikuisista ja varmaan lapsistakin niin kun 
omalla tavalla on nauttinut siitä ajasta, millon ei oo tarvinnu kokoontua, koska me 
ihmiset ollaan ekstroverttejä, introvertteja ja osa tykkää ja osa taas ei tykkää ollen-
kaan. (H3b) 
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10 Luotettavuus 
 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on tärkeää. Luotettava ja eettisesti hyväk-

syttävä tieteellinen tutkimus edellyttää hyvän tieteellisen tutkimuksen ohjeiden 

mukaan toimimista. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on esittänyt hyvän tieteel-

lisen tutkimuksen lähtökohdat, joita ovat muun muassa avoimuus, rehellisyys, 

huolellisuus ja tarkkuus sekä muiden tutkijoiden ja heidän tutkimuksiensa kunni-

oittaminen asianmukaisella tavalla. (TENK, 2012, s. 6.) Olen noudattanut näitä 

lähtökohtia tutkielmani jokaisessa vaiheessa, jotta tutkielmani olisi mahdollisim-

man luotettava ja eettinen. 

 

Tämän tutkielman teoriatausta on pyritty rakentamaan mahdollisimman kattavasti 

muodostamalla erilaisten lähteiden pohjalta loogisia kokonaisuuksia, jotka tarjoa-

vat erilaisia näkökulmia aiheeseen mahdollisimman laajasti. Suhtauduin lähteisiin 

sopivalla kriittisyydellä, keskustelutin lähteitä keskenään sekä lisäsin kokonaisuu-

teen omaa pohdintaa. Tutkimuksen tulee muodostua vuorovaikutuksessa aikai-

semman tutkimuksen ja oman teoreettisen pohdiskelun kanssa, jotta se täyttää 

tieteellisen tiedon vaatimukset (Ahonen, 1994, s. 128). Yhteisön ja yhteisöllisyy-

den määritellyssä on muutamia klassikoita, joita ei voi sivuuttaa, kuten Tönniesin 

Gemeinschaft ja Gesellschaft. Näiden lisäksi pyrin kuitenkin käyttämään mahdol-

lisimman tuoreita tutkimuksia sekä Suomesta että maailmalta taatakseni mahdol-

lisimman monipuolisen teoriapohjan. Pyrin siihen, että hyödynsin mahdollisim-

man paljon vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita. Tarkastelin yhteisöllisyyttä myös 

sosiaalisen pääoma kautta, koska niiden ajatellaan usein olevan synonyymejä ja 

siksi koin, että se on tärkeä näkökulma. Teoriapohjassa käsittelin koulujen toi-

mintakulttuuria hyödyntäen erilaisia näkökulmia. Koska kyseessä oli rehtorien 

haastattelut ja kiinnostus kohdistui rehtorien näkökulmiin sekä rehtorin rooliin, oli 

mielestäni tärkeää tarkastella myös rehtoria pedagogisena johtajana. 

 

Toteutin haastattelut puolistrukturoituna haastatteluina. Haastattelurungon yhden 

teeman (yhteisöllinen toimintakulttuuri) rakensin pitkälti teoreettisen viitekehyk-

sen pohjalta. Haastatteluun valikoitui kuusi hyvin erityyppistä koulua sijaintinsa 

sekä oppilasaineksensa puolesta. Pyrin saamaan haastatteluihin erilaisia kou-
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luja, jotta haastatteluissa tulisi erilaisia näkökulmia ja tulokset olisivat tällöin kat-

tavammat. Yhteisöllinen toimintakulttuuri on hyvin erilainen esimerkiksi isossa ja 

pienessä koulussa. Tämän tutkielman kannalta on tärkeää, että haastateltavat 

edustaisivat mahdollisimman laajasti Porvoon suomen kielisiä peruskouluja. Us-

kon, että tämä onnistui. En usko, että useampi haastattelu olisi tuonut aineistoon 

enää juurikaan erilaisia näkökulmia. Noudatin tutkittavien anonymiteettiä tutki-

muksen jokaisessa vaiheessa. Otin tuloksien raportoinnissa huomioon, että tut-

kittavat eivät ole tunnistettavissa litterointien otteista. Käsittelin tallennettuja 

haastatteluja tarkasti ja luottamuksellisesti. Litteroinnin jälkeen tuhosin tallenne-

tut haastattelut. Tutkimuksen valmistuttua tuhosin myös litteroidun aineiston. 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkimuksen johtopäätökset esitetään kate-

gorioina, jotka ovat muodostuneet aineiston analyysissä. Merkityskategorioiden 

validius riippuu siitä, ovatko ne aitoja eli vastaavat tutkittavien tarkoittamia merki-

tyksiä ja ovatko ne relevantteja tutkimuksen teorian kannalta. (Ahonen, 1994, s. 

154.) Litteroinnin jälkeen analysoin aineistoa ja muodostin merkityskategorioita. 

Kategoriat muodostuivat tutkittavien ilmaisuista mutta myös teorian pohjalta. 

Haastattelurungon yksi osa oli rakennettu Rainan (2012) yhteisön toimintakult-

tuurin kolmiomallin pohjalta, joten luonnollisesti merkityskategoriat noudattelivat 

pitkälti tätä mallia. Tuloksiin on lisätty runsaasti litteroituja otteita haastatteluista, 

joilla on tarkoitus osoittaa, että löydetyt tulokset ovat todella haastateltavien it-

sensä esille tuomia näkökulmia. Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että haas-

tateltavat ovat saaneet rauhassa kehitellä omia ajatuksiaan tutkijan liikaa ohjaa-

matta (Ahonen, 1994, s. 154). Esitin tutkimustulokset suhteutettuna aikaisempiin 

tutkimuksiin ja niistä saatuihin tuloksiin. Koronapandemian vaikutuksia käsittele-

viä tutkimuksia on vielä suhteellisen vähän, koska pandemia ei ole vielä ohi ja 

näin ollen sen lopullisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.   
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11 Pohdintaa 
 

Tutkielmani koski koulujen toimintakulttuuria yleisesti sekä koronapandemia ai-

kana. Kiinnostuksen kohteena oli peruskoulujen rehtoreiden näkemykset heidän 

koulunsa yhteisöllisestä toimintakulttuurista. Yleisesti ottaen rehtoreiden näke-

mykset olivat pitkälti samanlaisia. Kuitenkin koulun koko ja luonne näkyi vastauk-

sissa jonkun verran.  

 

11.1  Yhteisöllinen toimintakulttuuri 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymys koski koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria. 

Haluisin tietään, mitä rehtoreiden mielestä yhteisöllisyys koulussa tarkoittaa, mi-

ten se ilmenee sekä minkälaisia yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita kouluissa on. 

Rakensin haastattelurungon osittain hyödyntämällä Rainan (2012) yhteisöllisen 

toimintakulttuurin mallia ja sen avulla raportoin myös tutkimuksen tuloksia. Halui-

sin tietää, miten yhteisöllisyys ilmenee koulun arvoissa, tavoitteissa ja toimin-

nassa, miten työyhteisön jäsenten välisestä yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta 

huolehditaan sekä minkälainen rooli rehtorilla on yhteisöllisyyden näkökulmasta.  

 

Yhteisöllisyyden kuvailu 

Rehtorit kuvailivat, että yhteisöllisyys on yhteistä toimintaa, hyvää oloa, hyvää 

yhteishenkeä ja iloa sekä tiivistä yhteyttä yhteisön sisällä. Yhteisöllisyyttä on ku-

vailtu samaan tapaan myös aiemmissa tutkimuksissa (ks. esim. Koivula, 2013). 

Lisäksi rehtorit nostivat esille yhteisöllisyyden olevan sosiaalista pääomaa. Yh-

teisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman yhteys on todistettu jo aiemmissa tutkimuk-

sissa (ks. esim. Leana & van Buren, 1999). Yhteisöllisyyttä edistäviksi rakenteiksi 

rehtorit mainitsivat tiiviin yhteistyön esimerkiksi muiden opettajien, kotien ja oppi-

lashuoltotyöryhmän kanssa. Oppilaiden osallisuus, muun muassa kummioppilas-

toiminta sekä oppilaskuntatoiminta, nostettiin yhteisöllisyyttä edistäväksi raken-

teeksi muutamassa koulussa. Kolmas yhteisöllisyyttä edistävä rakenne rehtorei-

den mukaan on avoin keskusteluilmapiiri, yhteiset säännöt ja yhteiset tavoitteet. 

Myös Kurki (2002) korostaa avoimuutta sekä yhteisiä tavoitteita ja ohjeita, joiden 

mukaan toimitaan. Eräs spesifi yhteisöllisyyttä tukeva rakenne oli hyvinvoinnin 

vuosikello, jota hyödynnettiin eräässä koulussa.  
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Yhteisöllinen toimintakulttuuri 

Yhteisöllisyys arvona nähtiin muun muassa yhdessä laadituissa säännöissä, 

joissa korostui positiivisuus ja toivotun käyttäytymisen korostaminen. Yhteisölli-

syys arvona ilmeni myös koulun toimintatapojen taustalla. Lisäksi yhteisöllisyys 

arvona liitettiin turvallisuuteen ja muiden kunnioittamiseen. Ilman näitä yhteisölli-

syyttä on mahdotonta syntyä. Yhteisöllisyys tavoitteena nousee edellä maini-

tuista arvoista. Ne ovat sekä arvoja että tavoitteita. Lisäksi yhteisöllisyyteen täh-

tääminen itsessään nähtiin tavoitteena. Yhteisöllisyyteen tähtäävää tai yhteisölli-

syyttä edistävää toimintaa oli monenlaista. Rehtorit nostivat esille muun muassa 

erilaiset tapahtumat, retket ja yhteiset aktiviteetit. Ammatillisen vuorovaikutuksen 

tukemisessa rehtorit nostivat esille kaksi eri keinoa. Kaikki rehtorit mainitsivat yh-

teissuunnitteluajan. Toinen keino oli päivän aikana juttelu muun muassa välitun-

tisin. Viimeinen kiinnostava näkökulma liittyen yhteisön toimintakulttuuriin oli reh-

torin rooli yhteisöllisyyden näkökulmasta sekä opettajien välisen yhteistyön tuke-

minen. Rehtorit kokivat olevansa yhteisöllisyyden johtajia tai sen mahdollistajia. 

He korostivat oman esimerkin ja suhtautumisen tärkeyttä sekä avoimuutta ja hen-

kilökunnan arvostusta. Lisäksi rehtorit kokivat, että yhteisöllisyyden tulee olla it-

selle tärkeä teema, jotta yhteisöllisyyttä koulussa on mahdollista kehittää. Opet-

tajien välistä yhteistyötä pyrittiin edistämään siten, että sille on varattu tietty aika 

ja paikka, jaetulla johtajuudella, tiimeillä ja yhteisopettajuudella sekä erilaisilla 

opettajien tapahtumilla. 

 

Haastatteluihin valikoitui hyvin erilaisia kouluja koon, sijainnin sekä oppilasainek-

sen puolesta. Tuloksista on havaittavissa eroavaisuuksia koulujen välillä etenkin 

liittyen koulun kokoon. Yhteisöllisyys isossa ja pienessä koulussa saattaa olla hy-

vinkin erilaista ja se rakentuu eri tavalla. Pienessä koulussa yhteisöllisyys muo-

toutuu ikään kuin itsestään, koska työyhteisö ja kouluyhteisö on niin pieni. Pie-

nessä koulussa rehtori on usein myös opettaja, kun taas isommassa koulussa 

rehtorilla on enemmän hallinnollisia asioita, että hänen ei ole järkevää tai hänen 

ei tarvitse tehdä opetustyötä. Pienessä koulussa rehtori on siis koulun johtaja 

mutta myös opettaja, ja isossa koulussa rehtori puolestaan on enemmän hallin-

nollinen johtaja.  

 



60 
 

Kuten myös vastuksissa tuli ilmi, yhteisöllisyyttä on rakennettava eri tavalla isom-

missa ja pienemmissä kouluissa. Isommissa kouluissa rehtori on koulun johtaja 

ja koko koulu on hänen lankojensa päässä. Nämä langat ulottuvat koko kouluyh-

teisöön, mutta kulkevat erilaisten välikäsien kautta. Johtajasta seuraava on joh-

toryhmä, josta seuraava on tiimit ja vasta tiimeissä yksittäinen opettaja. Yksittäi-

nen opettaja ei siis pääse samalla tavalla suoraan vuorovaikutukseen rehtorin 

kanssa, kuten pienemmässä koulussa. Johtajan ja johdettavien välinen vuorovai-

kutus on johtamisen keskiössä (Viitala & Jylhä, 2019), joten olisi tärkeää, että 

myös yksittäisellä opettajalla olisi mahdollisuus päästä suoraan vuorovaikutuk-

seen rehtorin kanssa. Rehtorin rooli yhteisöllisyyden näkökulmasta on ehkä siis 

rakenteellisesti haastavampi isommassa koulussa, kun yhteisöllisyys ei välttä-

mättä synny luontaisesti, ainakaan koko koulun kattava yhteisöllisyys. Yhteisölli-

syys saattaa siis olla hyvinkin vahvaa esimerkiksi luokkatasojen välillä tai tii-

meissä. Isoissa kouluissa koulurakennus saattaa olla niin iso, että rehtoriin tör-

määminen voi olla lähes mahdotonta. Tällaisissa tapauksissa voisi ehkä olla jär-

kevää, että rehtorilla olisi useampia työpisteitä ympäri koulua, jotta sekä opettajat 

että oppilaat näkisivät rehtoria useammin. 

 

Tämän tutkielman aihe oli tiiviisti rajattu ja tutkimukseen osallistuneiden määrä 

suhteellisen pieni. Jatkotutkimuksena tutkimukseen osallistuneiden määrää voisi 

laajentaa sekä tutkia myös muiden kuntien koulujen rehtoreiden näkemyksiä ai-

heesta. Myös muun opetushenkilökunnan ajatukset koulujen yhteisöllisyydestä 

olisivat arvokkaita, koska he tarkastelevat asiaa eri näkökulmasta kuin rehtorit. 

Koen, että tämä tutkielma tarjosi kuitenkin suhteellisen kattavan katsauksen Por-

voon suomenkielisten peruskoulujen yhteisöllisen toimintakulttuurin tilasta. 

 

11.2  Yhteisöllisyys koronapandemian aikana 

 

Toinen tutkimuskysymykseni puolestaan keskittyi koronapandemian vaikutuksiin 

koskien koulujen yhteisöllistä toimintakulttuuria. Halusin selvittää, onko korona-

pandemia vaikuttanut koulujen yhteisölliseen toimintakulttuuriin ja minkälaisia 

vaikutuksia sillä on ollut.  Lisäksi halusin selvittää, onko yhteisöllisyyttä pyritty 
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edistämään poikkeusaikana ja minkälaisin keinoin. Kolmanneksi halusin selvit-

tää, onko koronapandemialla ollut positiivisia vaikutuksia koulujen yhteisöllisyy-

teen ja minkälaisia positiivisia vaikutuksia sillä on ollut. 

 

Koronapandemian vaikutus koulujen yhteisölliseen toimintakulttuuriin 

Rehtorit nostivat esille, että koronapandemia on vaikuttanut koulujen yhteisölli-

seen toimintakulttuuriin siten, että tapahtumia, toimia ja juhlia on jouduttu peru-

maan. Muun muassa joulu- ja kevätjuhlia on peruttu, aamunavauksia, laulamista 

ja kaikenlaisia tapahtumia on pitänyt välttää. Kouluissa monesti tehdään paljon 

yhteistyötä eri luokkien välillä, mutta koronapandemian aikana opetusryhmät piti 

pitää erillään toisistaan, joten luokkien välinen yhteistyö oli kiellettyä. Koronapan-

demia on lisäksi rajoittanut kouluruokailua, välitunteja sekä kodin ja koulun välistä 

yhteistyötä. Koronapandemia rajoitti myös työyhteisön yhteistyötä sekä kokoon-

tumisia. Yhteisöllisyyttä pyrittiin kuitenkin kehittämään tai ylläpitämään myös ko-

ronapandemian aikana erilaisilla toimilla. Toimintaa pyrittiin toteuttamaan ver-

kossa sekä rajoitusten salliessa ulkona. Koronapandemian jatkuvasti muuttuvat 

rajoitukset vaativat kouluilta uusia ideoita ja yhteisöllisiä toimintatapoja ja niiden 

keksimiseen olikin nimitetty oppilaskunta tai vastuuhenkilö. Lisäksi rajoitusten 

hellittäessä koulut ovat pyrkineet kuromaan kiinni koronapandemiavuosien va-

jetta panostamalla sekä ajallisesti että rahallisesti yhteisöllisiin toimiin ja palaa-

maan arkeen ja totuttuihin toimintatapoihin mahdollisimman nopeasti. Rehtorit 

nostivat koronapandemian positiivisiksi vaikutuksiksi kaksi näkökulmaa. Ensin-

näkin yhteisöllisyyden tärkeyden huomasi pandemia-aikana hyvin, koska monet 

yhteisölliset toimet olivat kiellettyjä. Toiseksi opettajien ja muun henkilökunnan 

tietotekninen osaaminen on kasvanut hurjasti, koska etäopetusaikana opetus tuli 

järjestää verkossa. 

 

Koronapandemian vaikutuksia on tutkittu vielä suhteellisen vähän, koska pande-

mia ei ole vielä ohi. Lyhytkestoiset vaikutukset näkyvät jo, kuten tässäkin tutkiel-

massa todettiin. Pitkäaikaset vaikutukset puolestaan ovat näkyvissä vasta ajan 

kuluessa. Jatkotutkimuksena voisi tutkia koronapandemian pitkäaikaisia vaiku-

tuksia koulun yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Koronapandemia on vaikuttanut 

sekä fyysisiin järjestelyihin että henkiseen hyvinvointiin. Koronapandemialla on 
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voinut olla vaikutuksia esimerkiksi oppilaiden ja opetushenkilökunnan mielenter-

veyteen ja hyvinvointiin. Jatkotutkimuksien olisikin hyvä selvittää koronapande-

mian vaikutuksia myös tästä näkökulmasta. Tämä tutkielma keskittyi rehtorien 

näkemyksiin koronapandemian vaikutuksista. Jatkotutkimuksissa olisi arvokasta 

kuulla myös muun henkilökunnan kokemuksia. Monessa koulussa rehtori ei tee 

opetustyötä lainkaan, joten esimerkiksi opettajat ovat varmasti kokeneet ko-

ronapandemian ja sen vaikutukset eri tavalla kuin rehtorit tai ainakin eri näkökul-

masta. Opettajat ovat niitä, jotka ovat joutuneet esimerkiksi sopeutumaan etä-

opetukseen. Myös oppilaiden ajatukset olisivat arvokkaita.  
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Liitteet 
 

LIITE 1 Haastattelurunko 

 

Teema 1: yhteisöllisyys 

- Mitä yhteisöllisyydellä mielestäsi tarkoitetaan koulussa? 

- Millä tavoin yhteisöllisyys mielestäsi ilmenee koulussanne? 

- Minkälaisia yhteisöllisyyttä tukevia rakenteita koulussanne on? Millä ta-

voin ne ilmenevät? 

 

Teema 2: yhteisöllisyys toimintakulttuurissa 

- perustehtävä: arvot, tavoitteet, toiminta 

o Millä tavoin yhteisöllisyys ilmenee koulunne arvoissa? 

o Millä tavoin yhteisöllisyys ilmenee koulunne tavoitteissa? Minkälai-

sia keinoja on yhteisöllisyystavoitteen saavuttamiseksi? 

o Millä tavoin yhteisöllisyyttä rakennetaan koulussanne? Minkälaista 

toimintaa? 

- vuorovaikutus: ammatillinen vuorovaikutus 

o Millä tavoin koulussanne huolehditaan siitä, että työyhteisön jä-

senten väliselle keskustelulle on aikaa? Onko se mielestäsi tär-

keää? Miksi? 

- yhteisön rakenteet: johtajuus, keskustelu- ja päätöksentekorakenteet, 

työn- ja vastuun jako ja tiedonkulku 

o Minkälainen rooli koulun pedagogisella johtajalla eli rehtorilla on 

yhteisöllisyyden näkökulmasta?  

o Millä tavoin rehtori voi osaltaan edistää yhteisöllisyyttä? 

o Millä tavoin koulussanne huolehditaan työyhteisön yhteisöllisyy-

destä? 

o Millä tavoin opettajien välistä yhteistyötä pyritään edistämään kou-

lussanne? 
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Teema 3: yhteisöllisyys koronapandemian aikana 

- Millä tavoin koronapandemia on vaikuttanut koulunne yhteisöllisyyteen? 

- Onko joistakin yhteisöllisyyttä edistävistä toimista jouduttu luopumaan? 

Millä tavoin se on vaikuttanut koulun yhteisöllisyyteen? 

- Onko koulun yhteisöllisyyteen kiinnitetty erityistä huomioita koronapande-

mian aikana? Millä tavoin yhteisöllisyyttä on pyritty edistämään poikkeus-

aikana? 

- Onko koronapandemialla ollut positiivisia vaikutuksia koulunne yhteisölli-

syyteen? Onko parantanut / tiivistänyt yhteisöllisyyttä, onko edesauttanut 

yhteisöllisiä toimia? 
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LIITE 2 Analysointikartta 

 

Yhteisöllisyys 

1. Yhteisöllisyyden kuvailu 

• Toiminta  

o H1, H2, H4 

• Hyvinvointi 

o H1, H3b, H5 

• Tiivis yhteys 

o H1, H2, H3a, H5, H6 

• Velvoittava 

o H2 

• Se on vähän niinku laittas rahaa pankkiin mä ajattelen sen niin päin (H2) 

2. Yhteisöllisyyttä tukevat rakenteet 

• Ys-aika 

o H1, H2, H3a, H4 

• Kasvatuskumppanuus 

o H3a, H6 

• Yhteinen tavoite/ yhteiset säännöt 

o H3a, H5, H6 

• Kummioppilastoiminta 

o H1 

• Oppilaskuntatoiminta 

o H1, H2 

• Retket 

o H1 

• Tapahtumat 

o H1, H2, H3a, H4 

• Avoin keskustelu 

o H3b, H6 

• Hyvinvoinnin vuosikello 

o H4 

• Arvot näkyvissä 
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o H4 

• Yhteisopettajuus 

o H5, H6 

• Yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä 

o H4 

• Kaikki kaikkien oppilaita 

o H3a, H5 

 

Yhteisöllinen toimintakulttuuri 

1. Perustehtävä: arvot, tavoitteet toiminta 

Arvot (yhteisöllisyys arvona) 

• Näkyy säännöissä 

o H1 

• Positiiviset säännöt 

o H1, H5 

• Asia, johon pyritään 

o H1 

• Kunnioitus ja arvostus 

o H2, H6 

• Turvallisuus 

o H2, H5 

• Yhteisöllisyys sääntöihin kirjattuna 

o H2 

• Kasvatuskumppanuus / koko kylä kasvattaa / kaikki kaikkien lapsia 

o H3a, H5 

• Ilo oppia yhdessä 

o H5 

• Yhteisopettajuus 

o H5 

• Ilo 

o H5 

• Pops / laki 

o H6 
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Tavoitteet 

• Arvot tavoitteina 

o H2, H6 

• Kaikki tiedotuksen piiriin 

o H3a 

Toiminta 

• Kummioppilastoiminta 

o H1 

• Oppilaskuntatoiminta 

o H1, H2 

• Retket 

o H1 

• Tapahtumat 

o H1, H2, H3a, H4 H5, H6 

2. Vuorovaikutus: ammatillinen vuorovaikutus 

Työyhteisön jäsenten välinen keskustelu 

• Opekokoukset (ys-aika) 

o H1, H2, H3a, H4, H5, H6 

• Yleinen juttelu päivien aikana 

o H1, H4, H6 

3. Yhteisön rakenteet: johtajuus, keskustelu- ja päätöksentekorakenteet, työn- ja 

vastuunjako ja tiedonkulku 

Rehtorin rooli 

• Yhteisöllisyyden johtaja / mahdollistaja 

o H1, H3a, H4, H5, H6 

• Oma esimerkki ja suhtautuminen 

o H1, H2, H5, H6 

• Tärkeäksi asettaminen 

o H2, H6 

Rehtori edistäjänä 

• Oma esimerkki 

o H1, H2, H3a, H5, H6 
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• Avoimuus 

o H1, H6 

• Arvostus 

o H6 

Opettajien välinen yhteistyö 

• Ajan varaaminen 

o H2 

• Opettajien tapahtumat 

o H3b 

• Jaettu johtajuus, tiimit, yhteisopettajuus 

o H4, H5 

 

Yhteisöllisyys koronapandemian aikana 

1. Vaikutus 

• Välituntien rajoittaminen 

o H1, H5 

• Ruokailu 

o H1 

• Vähäinen vaikutus loppupeleissä 

o H1 

• Tapahtumien/toimien/juhlien peruminen 

o H2, H3b, H4, H6 

• Luokkien välinen yhteistyö 

o H2, H3b, H6 

• Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

o H3a 

• Työyhteisön kokoontumiset 

o H3b, H4, H5 

2. Yhteisöllisyyden kehittäminen 

• Kiinnikurominen rajoitusten jälkeen 

o H1, H5 

• Toiminta ulkona 
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o H2 

• Toiminta verkossa 

o H2, H6 

• Vastuuhenkilö / -ryhmä 

o H3b 

• Oppilaskunta 

o H3b, H5 

3. Koronapandemian positiiviset vaikutukset yhteisöllisyyteen 

• Tärkeyden huomaaminen 

o H2, H5, H6 

• Nauttiminen ajasta, kun ei oo tarvinnu tavata 

o H3b 

• Tietotekninen osaavuus 

o H3b, H4, H5 

 


