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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tunnistaa työntekijöiden näkökulmasta 
tekijöitä, jotka johtavat onnistuneeseen tiimiytymiseen sekä johtamisen 
näkökulmasta tunnistaa tekijöitä, jotka tukevat tiimiytymisen johtamista 
muutoksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli onnistunut tiimiytyminen muu-
tostilanteessa.  
 
 Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena.  Aineiston han-
kinta tapahtui teemahaastatteluina. Tutkimusta varten haastateltiin yh-
teensä seitsemää lukion opettajaa Hämeenlinnan Kaurialan ja Lyseon luki-
oista.  Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. 
 
Onnistunut tiimiytyminen muutoksessa vaatii tutkimustulosten mukaan si-
toutumista yksittäiseltä työntekijältä, työyhteisöltä sekä esimieheltä. Tii-
millä on oltava selkeät tavoitteet sekä toiminnalleen, että muutokselle, 
jota kohden edetään. Tiimiytyminen vaatii aikaa ja mahdollisuutta tiimin 
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missä. Tiimillä on oltava selkeät rakenteet sekä selkeys tiedonkulusta ja 
tiedottamisesta tiimin sisällä ja tiimistä ulospäin.  Tulosten mukaan tiimiy-
tymistä edistää yhteinen toimintakulttuuri, jonka perustana ovat yhteiset 
arvot, erityisesti kunnioitus tiimin jäseniä kohtaan.  
 
Muutoksen ja tiimiytymisen johtaminen vaatii tulosten mukaan hyvää 
suunnittelua. Johtamisen odotetaan olevan tavoitteiden mukaista ja osal-
listavaa. Esimieheltä saatu palaute koetaan tärkeäksi ja hänen odotetaan 
puuttuvan tarvittaessa tiimin jäsenten toimintaan.  Esimies antaa tiimille 
ja sen jäsenille valtuudet toimintaan. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of thesis was to identify factors from employees' standpoint, 
which will result in successful team building. Another goal is to also identify 
factors which will support team building management during organiza-
tional change. The objective of this research is successful team building 
during state of change.The thesis was carried out as a qualitative research 
and the data was collected with theme interviews. Seven interviews of up-
per secondary school teachers were performed at Kauriala and Lyseo up-
per secondary schools in Hämeenlinna. The data was analysed by data 
based content analysis 
 
Successful team building during a period of organizational change calls for   

commitment from an employee, the work community and the superior. 
The team needs well-defined goals for operations and for the desired change 

towards which it is moving. Functional cooperation as well as balanced 
distribution of responsibilities promote commitment in the team's activi-
ties. Team building requires involvement, which is promoted by open in-
teraction and possibility to participate in decision-making within the team. 
The team needs clear structure, flow of information and communication, 
both internally and externally. According to the findings, team building is 
boosted by a shared operational culture which is based on shared values, 
specifically feeling of respect towards team members. 
 
Management of change and team building requires good planning accord-
ing to the research findings. Management is expected to be in accordance 
with the goals and engaging. Feedback from the superior is considered im-
portant and is expected to intervene in team members' activities, should 
that be necessary. A superior authorises the team and its members to op-
erate. 

Keywords Team building, team, change, inwolment, management  
Pages 42 pages including appendices 2 pages
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1 JOHDANTO 

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Muutoksesta toiseen selviytyminen 
vaatii selkeitä rakenteita ja oikeanlaista johtamista. Tiimien ja tiimiytymi-
sen yleistyminen on seurausta organisaatioiden ja jatkuvan muutoksen ke-
hityskulusta. Muutokset seuraavat toisiaan yhä nopeammin ja siksi organi-
saatioiden raskaat rakenteet eivät aina pysty vastaamaan muutoksen luo-
maan paineeseen. Yleisesti sosiaali- ja terveysalan organisaatiot ovat linja-
organisaatioita, joissa päätöksenteko tapahtuu linjassa ylhäältä alaspäin. 
Tämä johtamisjärjestelmä koetaan usein muutostilanteessa jäykäksi ilman 
yksittäisen työntekijän tai työyhteisön mahdollisuutta vaikuttaa ja osallis-
tua muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen.  
 
Opinnäytetyössä keskitytään tiimiytymiseen ja sen onnistumiseen muu-
toksessa tiimin jäsenen ja johtamisen näkökulmasta. Opinnäytetyön taus-
talla tarkasteltava muutos koskee Hämeenlinnan kaupungin Kaurialan lu-
kion ja Hämeenlinnan lyseon lukion yhdistymisprosessia. Yhdistyminen yh-
deksi Tavastia lukioksi oli koulujen yhteinen tavoite, mutta prosessin ede-
tessä yhdistyminen nostettiin yllättäen uudelleen kaupungin toimielinten 
päätettäväksi. Tällä kertaa päätös yhdistymisestä oli toisenlainen ja sen 
myötä molemmat lukiot jatkavat kuten aiemminkin omina lukioinaan. 
Opinnäytetyön lähtökohtana oli löytää asioita, jotka tukevat tiimiytymistä 
ja sen johtamista uudessa yhdistyneessä Tavastian lukiossa. Muuttunut 
päätös yhdistymisestä muutti kuitenkin opinnäytetyön näkökulmaa, joka 
käsittelee nyt yleisemmällä tasolla tiimiytymistä ja muutosta, sekä niiden 
johtamista.  
  
Opinnäytetyö käsittelee tiimiytymistä. Tiimi koetaan usein myönteisenä 
tapana toimia ryhmänä. Tiimin määrittely on kuitenkin syvällisempi, kuin 
mukava yhdessäolo. Tiimin erottaa tavallisesta linjaorganisaatiosta siitä, 
että tiimin jäsenet ovat sitoutuneet yhteiseen toimintaan ja tavoitteisiin, 
jotka tiimi ja esimies sopivat yhdessä. Tiimin jäsenet arvostavat yhteistyötä 
ja kantavat yhdessä vastuuta päätöksistä ja toiminnasta. Tiimityössä toi-
minta ei lähde yksilöstä vaan yhteisöstä, jonka tiimin jäsenet muodostavat. 
Tiimin jäsenet ovat vastuullisia yksilöitä mutta yksilön vastuuta vahvempi 
on tiimin kokonaisvastuu. Tiimin onnistumiset ovat koko tiimin onnistumi-
sia, ei yksittäisen työntekijän. Tiimiytymisen myötä esimiehen johtamis-
tehtävä muuttuu. Tiimi tarvitsee silti edelleen esimiehen, jolle tiimi vastaa 
toiminnastaan ja joka päättää tiimin toiminnan edellytyksistä ja rajoituk-
sista. Onnistuakseen tiimi tarvitsee osaavaa johtamista. (Salminen, 2017, 
s. 21-22, 139) 
  
Muutos oli lähtökohta opinnäytetyölle. Muutos vaatii aina toimintatapo-
jen kehittämistä vastaamaan muutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin. 
Kukaan työntekijä ei pysty yksin pääsemään tavoitteisiin, vaan tarvitaan 
koko työyhteisön ja esimiehen panostus ja vastuunotto toiminnan tulok-
sellisuudesta.  
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2 TIIMIYTYMINEN MUUTOSTILANTEESSA 

Tässä luvussa käsitellään aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden avulla 
tiimin, muutoksen, toimintakulttuurin ja osallisuuden sekä johtamisen vai-
kutuksia tiimiytymiseen muutostilanteessa. Nämä viisi teemaa nousevat 
kulmakiviksi tarkasteltaessa tiimiytymisen onnistumista muutoksessa.  
 
Ilman ymmärrystä tiimin rakenteesta, tarkoituksesta ja tavoitteellisuu-
desta ei tiimiytyminen ja tiimiksi kasvaminen onnistu. Muutoksen moni-
muotoisuuden hallitseminen auttaa koko organisaatiota muutoksen läpi-
viennissä ja sen myötä toiminta ohjautuu haluttuun suuntaan. (Janhonen, 
2010, s. 63) Toimintakulttuuri pitää sisällään muun muassa organisaation 
arvot ja normit, jotka joko tukevat tai estävät uusien toimintatapojen on-
nistumista. Ilman osallisuuden tunnetta ei ole mahdollisuutta toimia tii-
minä. 
 
Viimeisenä tarkastellaan johtamisen vaikutusta onnistuneeseen tiimiyty-
miseen. On tärkeää nähdä, mikä merkitys johtamiselle on itse tiimiytymi-
seen muutoksen keskellä mutta myös millaiset ominaisuudet johtamisessa 
tukevat uutta toimintaa tiiminä. 
 
 

2.1 Tiimi 

Organisaatioissa voi olla erilaisia tiimejä, eri tarkoituksia varten. Tiimi on 
ennalta sovittu, erityinen ryhmä ihmisiä, jotka työskentelevät yhdessä yh-
teisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tiimin jäsenillä on erilaisia kykyjä ja 
osaamista suhteessa tiimin tavoitteeseen. Tiimin jäsenet ovat suorassa 
vuorovaikutuksessa toisiinsa ja kaikki vastuullisia toimijoita tiimissä. (Levi, 
2014, s. 3-5) Tiimin jäsenet ovat keskenään riippuvaisia toisistaan. Yhteisen 
tavoitteen saavuttaminen ei onnistu keneltäkään tiimin jäseneltä yksin 
(Northouse, 2007, s. 207) 
  
Ihmiset etsiytyvät usein samankaltaisten ihmisten seuraan, mikä helpottaa 
tiimin muodostumista. Samankaltainen arvomaailma on tekijä, joka pitää 
ryhmää koossa. Ihmiset kiinnostuvat ryhmistä, jotka jakavat saman arvo-
maailman, ennakkoluulot ja olosuhteet. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, 
että suurin osa ihmisitä pystyy   lisäämään tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
työssään huomattavasti, jos he löytävät saman kaltaisten työkavereiden li-
säksi yhteyden myös joidenkin muiden työyhteisön jäsenten kanssa. (Ka-
zenbach & Inayat- Khan, 2010, s. 100- 101, 139) Tiimeissä pitääkin olla riit-
tävästi samankaltaisen arvomaailman ja kiinnostuksen jakavia jäseniä, 
mutta yhtä lailla pitää varmistaa, että tiimiläisillä on mahdollisuus olla 
luontevasti yhteydessä kaikkiin tiimin jäseniin. 
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Tiimin sisällä on tärkeää ymmärtää tiimin jäsenten erilaisuutta ja kunnioit-
taa kaikkia tiimin jäseniä.  Tiimin jäsenet tuovat mukanaan omat kokemuk-
sensa ja arvonsa, näin ollen tiimissä on rakennettava yhteinen todellisuus 
ja tulevaisuus hyvinkin erilaisista lähtökohdista.  Mitä paremmin tiimin jä-
senet tuntevat toistensa maailmankuvaa ja tapaa työskennellä, sitä pa-
remman tiimin he pystyvät muodostamaan. Samalla työskentely sujuu pa-
remmin yhteisten tavoitteiden suuntaisesti, kaikkien voimavaroja hyödyn-
täen. (Rytikangas, 2011, s. 114-116) 
 
Raappanan ja Valon (2014, s.12-13) tutkimuksessa selvitettiin, miten tiimin 
jäsenet ovat kokeneet tiimien ja tiimityön muutokset sekä työelämän muu-
tosten heijastumisen tiimityöhön. Tutkimus kohdistui eri alojen työnteki-
jöihin, jotka olivat työskennelleet alalla vähintään 10 vuotta. Tutkimuksen 
mukaan tiimi- käsitettä käytetään hyvin monella tapaa määrittämään eri-
laisia rakenteita ja kokemuksia ryhmässä työskentelystä. Tiimin tunnus-
merkit kuten yhteinen tavoite ja nimetyt jäsenet saattavat täyttyä, mutta 
silti usein kokemus tiiminä toimimisesta jää puutteelliseksi ja yhteistyö 
koetaan vaillinaiseksi ilman luottamusta tiimin jäsenten kesken. Tiimiyty-
misessä on merkityksellistä kokemus luottamuksesta ja toimivasta sekä si-
toutuneesta yhteistyöstä. (Raappana & Valo, 2014, s. 12-13) Luottamus luo 
pohjan toimivalle yhteistyölle tiimissä. Luottamus rakentuu yhteisistä ko-
kemuksista ja onnistumista. Tiimiytyminen vaatii onnistuakseen   luotta-
muksen ilmapiirin tiimin jäsenten kesken.  
 
 Janhosen (2010, s. 67-70) väitöskirjassa selvitettiin, miten tiedon jakami-
nen tiimissä on yhteydessä tiimin toimintaan, sekä mihin on hyvä kiinnittää 
huomioita tiimityön kehittämisen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan tii-
min toiminnalle on tärkeää tiedon jakaminen tiimin jäsenten kesken. Tie-
don jakaminen auttaa yhteisten näkemysten ja arvomaailman muodosta-
miseen. Tiimin toimintaa tukee mahdollisuus jakaa tietoa tiimin sisällä sekä 
tiimin ulkopuolelle. Tiedon jakaminen ja tiedottaminen ovat tiimin perus-
tehtäviä. Mitä tietoa jaetaan ja millä tavalla vaatii tiimissä yhteistä sopi-
mista. 
 
 Tiimin vetäjä toimii usein välittäjänä tiimin ja tiimin ulkopuolisten tahojen 
välisissä suhteissa. Yksittäisellä tiimin jäsenellä ei useinkaan ole pyrkimystä 
yksin ottaa suurta vastuuta tiimistä. Tiimityössä kuitenkin syntyy paine ta-
sapuoliseen vastuunottoon, koska tiimi kokee olevansa osittain itse vas-
tuullinen toiminnan kehittämisestä. Yksittäisen tiimin jäsenen vapaamat-
kustajuus luo usein ongelmia muiden tiimin jäsenten kanssa. Tiimin toimin-
nassa tarvitaan usein kuitenkin tiimityöstä huolimatta hierarkista raken-
netta. Erona perinteiseen hierarkiaan tiimissä on paljon vuorovaikutusta 
tiimin jäsenten kesken. (Janhonen, 2010, s. 71-72) Nykypäivän työelämän 
hektisyys ja resurssien niukkuus eivät mahdollista vapaamatkustajuutta 
missään työpaikassa. Tiimityössä sovitut tehtävät tiimin jäsenten kesken 
tukevat tasapuolista vastuun jakoa ja samalla mahdollistavat tiimin jäsen-
ten vahvuuksien hyödyntämisen tiimin hyväksi. 
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Tiimien muodostamisessa otetaan kantaa tiimin kokoonpanoon jäsenmää-
rän, osaamisen ja roolien suhteen sekä määritellään tiimin asema organi-
saatiossa.  Tiimin koolla on merkitystä toiminnan kannalta. Mitä pienempi 
ryhmä, sitä läpinäkyvämpää sen toiminta on. Tiimin jäsenmäärä vaikuttaa 
osaltaan tiimin toimintaedellytyksiin, koska liian pieni tiimi voi olla ahdis-
tava työskennellä eikä näkökulmia ole riittävästi, tiimin ajattelu kapenee.  
Organisaatiomuutoksissa voi olla ajoittain haasteellista huomata rakentei-
den muuttuminen, mikäli pieniä tiimejä yhdistellään. Tällöin voidaan huo-
maamatta kasvattaa todella suuria ja toimimattomia tiimejä.  (Huusko, 
2007, s. 67, 69) Tiimiytymisen organisaation sisällä pitääkin olla suunnitel-
mallista. Eri tiimejä muodostettaessa on tärkeää huomioida, minkä kokoi-
sella tiimillä työtä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi.  
  
Tiimityö ja tiimiyttäminen on strateginen valinta ja väline organisaation pe-
rustehtävän toteuttamiseen.  Tiimiytyminen auttaa tiimin jäseniä kehittä-
mään omaa työtä sekä organisaation kehittymistavoitteita oikein johdet-
tuna.  Tiimiytymisellä on merkitystä yksilön motivoitumiselle sekä sitoutu-
miselle.  (Koivukoski ja Palomäki, 2009, s. 15) Tiimiytyminen nähdään jos-
kus pelkkänä toimintatavan muutoksena, mutta sen sijaan, että ajatellaan, 
että tiimin pitää pystyä toteuttamaan annettu tehtävä tiimiytymisessä, 
ajatellaan, että työn pitää sopia tiimille (Törmälä, Markkanen & Kadenius, 
2015, s. 58). Tämä uudenlainen ajattelumalli työn sopimisesta tiimille nos-
taa tärkeänä asiana esiin tiimin jäsenten osaamisen tunnistamisen ja hyö-
dyntämisen.  
 
 Tiimiytyminen ja toimiva tiimi ei toteudu pelkästään nimeämällä tiimi ja 
tiimin jäsenet työnantajan yksipuolisella päätöksellä uudesta organisaati-
rakenteesta. Tiimit tarvitsevat aikaa ja organisaation johdon täyden tuen.  
Tiimeille on hyvin tyypillistä, että hyvänkin alun jälkeen tulee vaihe, jossa 
tiimi on vain olemassa, koska se on asetettu tehtävään.  Tiimiytyminen on 
silloin vielä kesken ja tiimin jäsenillä ei ole ymmärrystä yhteisistä tavoit-
teista, eikä tiimin olemassa olon tarkoituksesta. Tiimin jäsenet eivät myös-
kään ole vielä sitoutuneet tiimin tapaan toimia yhdessä.  (Huusko, 2007, 
s.67, 69) Tiimin perustamiseen ja tiimiytymiseen pitää organisaation pa-
nostaa jokaisella tasolla.  Organisaation johdon päätös tiimityön aloittami-
sesta ei yksinään johda onnistuneeseen tiimiytymiseen. 
 
 Vaikka tiimillä on organisaation tuki ja tiimin jäsenet ovat sitoutuneet tii-
min tavoitteisiin ja toimintaan, ei ole olemassa oikotietä tulokselliseen tii-
mityöhön. Tiimiytymisessä pitää huomioida, ettei tiimi ole alkuvaiheessa   
kovin tuottelias. Ennen tehokasta toimimista tiiminä tiimin jäsenten on tu-
tustuttava toisiinsa. Tiimin pitää alkuvaiheessa määritellä yhdessä tavoit-
teensa. Yhteisellä tavoitteiden määrittelyllä vältetään usein tiimin jäsenten 
sitoutumattomuus tavoitteisiin. Yhteinen tavoitteiden määrittely lisää mo-
tivaatioita tiimin jäsenissä. Tiimiytymisen alussa   tiimin jäsenet luovat yh-
dessä säännöt ja toimintatavat, joiden mukaan tiimissä toimitaan. (Levi, 
2014, s. 41) 
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Onnistuminen tiiminä vaatii monia asioita niin yksilöltä, johtamiselta kuin 
koko tiimiltä. Tärkeää on, että kaikki tiimin jäsenet osallistuvat tiimin ke-
hittämiseen. Tiimityö lisää vastuuta, mutta vastuu vaatii myös valtuutusta. 
On hyvä muistaa, että yksittäisen työntekijän työtehtäviin ei kuitenkaan 
usein tule muutoksia tiimiytyessä. Muutokset koskevat ammatillisen osaa-
misen lisääntymistä ja jakamista moniammatillisesti sekä vastuun kasva-
mista ja vastuullisuutta tiimin jäsenenä.  (Spiik, 2007, s. 12, 20) 
 

2.2 Muutos 

Muutoksen määrittely, ilman tietoa siitä millaista muutosta määritellään, 
on vaikeaa. Muutos tarkoittaa käsiteltävän ilmiön muuttumista nykytilasta 
toiseen tilaan. Muutos voi olla tietoinen ja valittu suunta tai yllättävä muu-
tostarve toiminnalle. Muutoksen tavoitteena on usein laadullisesti ja mää-
rällisesti tehokkaampi toiminta. Muutokselle on asetettava tavoitteet, 
jotta tulevaisuuden tahtotila on kaikille muutokseen osallistuville selkeä. 
(Juppo, 2011, s. 30-32) Onkin tärkeää, että lähdettäessä viemään muutosta 
eteenpäin, kaikilla toimijoilla on tieto, millaista muutosta tavoitellaan. Toi-
mittaessa tiiminä tavoitteiden asettaminen muutokselle voi tapahtua joko 
niin, että tiimi miettii tavoitteet muutokselle tai, että tavoitteet muutok-
selle ovat olemassa, mutta tiimin tehtävä on löytää keinot, miten tavoit-
teet saavutetaan.  
 
Onnistunut tiimiytyminen muutostilanteessa vaatii selkeät tavoitteet, 
jotta henkilökunta sitoutuu ja pystyy toimimaan muutoksen vaatimalla ta-
valla. (Koivukoski ym., 2009, s. 34). Muutoksessa on otettava huomioon 
muutoksen monimuotoisuus. Muutos voi olla laadullinen, jolloin halutaan 
muuttaa ja kehittää toimintamalleja, työtapoja ja jopa työntekijöiden käyt-
täytymistä.  Muutos voi olla myös strateginen muutos, josta hyvä esi-
merkki on organisaatiomuutos. Pelkkä strateginen muutos ilman laadul-
lista muutosta saattaa yksin toteutuessaan jättää muutoksesta huolimatta 
työntekijöiden toimintatavat ennalleen. Tällöin muutoksella tavoiteltua 
päämäärää ei useinkaan saavuteta täysimääräisenä. Strategisessa muutok-
sessa onkin tärkeää huomioida laadullisen muutoksen kuljettaminen rin-
nalla. (Laine, 2017, s. 152) 
 
Muutos voi toisaalta olla jatkuva ja päättymätön prosessi tai se voi olla ai-
kataulutettu, jolloin sillä on selkeä alku ja loppu, kuten projekteissa. Usein 
nämä kaksi muutoksen muotoa kuitenkin sekoittuvat toisiinsa muutoksen 
moninaisuuden vuoksi. Muutoksen toteutuminen voi olla tiedostettua ja 
harkittua tai tiedostamatonta ja suunnittelematonta. Muutos voi tapahtua 
vähitellen tai nopeasti ja samanaikaisesti. Nopeasti ja välittömästi tapah-
tuvassa muutoksessa halutaan muuttaa toimintaa voimakkaasti, välittö-
mästi ja merkittävästi. Vähitellen tapahtuvassa muutoksessa edetään vai-
heittain ja harkiten, jolloin on mahdollista antaa työntekijöille aikaa sopeu-
tua tulevaan muutokseen ja tehdä tarvittaessa korjauksia muutoksen toi-
mintamalleihin.   (Stenvall, Majoinen, Syväjärvi, Vakkala & Selin, 2007, s. 8, 
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25) Muutoksen moninaisuudessa kaikkien näkökulmien huomioiminen 
vaatii muutoksen johtamista ja aikatauluttamista vaiheittain. Tavoitteet ja 
aikataulu muutoksen etenemiselle auttavat tiimiä ymmärtämään oman 
osuutensa muutoksessa ja samalla vastuuttaa tiimiä oikealla tavalla osal-
listumaan muutokseen.  
 
Muutoksen ja erityisesti organisaatiomuutoksen käsittelyssä on tärkeää 
määritellä, mistä näkökulmasta muutosta tarkastellaan.  Organisaa-
tiomuutosta suunniteltaessa on syytä ymmärtää muutosta laajasti.  Johta-
misen näkökulmasta on ymmärrettävä, millaisia asioita on hallittava, jotta 
muutos voidaan saada aikaiseksi. Organisaatiomuutoksella on mahdolli-
suus onnistumiseen, kun muutos viedään yksilöiden tasolle.  Silloin yksilöt 
pystyvät itse orientoitumaan muutokseen tavoitteisiin ja vaikutusten arvi-
oimiseen. (Juuti, 2009, s. 7, 11) Tiimiytyminen ei muuta yksittäisen tiimin 
jäsenen tarvetta ymmärtää muutosta ja sen merkitys omakohtaisesti.  En-
nen kuin on mahdollista sitoutua muutokseen tiimin näkökulmasta, on ym-
märrettävä muutoksen vaikutukset henkilökohtaisella tasolla. 
 
Muutos haastaa sekä organisaation että yksilön.  Muutos vaatii molem-
milta jatkuvaa oppimista.  Muutoksessa on erityisen tärkeää tunnistaa or-
ganisaation tapa oppia, koska vain siten voidaan oppia pois vanhasta ja 
saada muutos aikaan.  On hahmotettava koko organisaation, tiimin ja yk-
silön tapa oppia ja toimia erilaisissa tilanteissa.  Tilanteessa luodaan sa-
malla uutta toimintakulttuuria organisaatioon ja yksilöiden sekä tiimien vä-
liseen vuorovaikutukseen. (Sydänmaalakka, 2002, s.21-22, 24) Erilaisten 
oppimistapojen löytäminen tiimissä tukee muutoksessa etenemistä.  Li-
säksi uuden oppiminen luo uusia toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka 
edistävät muutoksen myötä usein tapahtuvaa positiivista kehittymistä.  
 
Muutos vaatii onnistuakseen kahdeksan eri vaihetta. Ensimmäiseksi muu-
toksesta on tehtävä tarpeellinen ja välttämätön. Kiireettömän muutoksen 
taakse on vaikea saada riittävästi avainhenkilöitä, jotka vievät muutosta 
eteenpäin vision mukaisesti. Mikäli muutosta ei koeta välttämättömäksi ja 
tarpeelliseksi, hiipuu se pikkuhiljaa huolimatta siitä, kuinka kovaa osallis-
tuva pieni ryhmä työskentelee muutoksen eteenpäin viemiseksi. (Kotter, 
1996, s.  36, 52) 
 
Seuraava vaihe muutoksen läpiviennille on muodostaa vahva muutosta 
ohjaava tiimi, joka ohjaa toimintaa strategian suuntaisesti. Kolmannessa 
vaiheessa muutokselle laaditaan strategia ja visio. Visio on kuvaus tulevai-
suuden tahtotilasta, kuvaus siitä, millaisen tulevaisuuden eteen työsken-
nellään. Strategia kertoo, miten visio saavutetaan. Muutoksen viestiminen 
ymmärrettävällä tavalla on muutoksen seuraava vaihe. Ilman ymmärrystä 
visiosta ei saada aikaan suuria muutoksia. Muutos etenee seuraavaksi hen-
kilökunnan vaikuttamisen mahdollistamiseen. Mikäli henkilökunta ei osal-
listu tai saa osallistua eikä kykene vaikuttamaan muutoksessa, ei muutok-
sella ole mahdollisuuksia toteutua.  Seuraavaksi huomioidaan lyhyen aika-
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välin onnistumiset, vakiinnutetaan onnistuneet parannukset ja lisätään uu-
sia toimintatapoja. Viimeisenä vaiheena on muutoksen vakiinnuttaminen 
jokapäiväisessä työssä.  (Kotter, 1996, s.  67-70, 74, 85, 101- 102, 117, 131, 
145) 
 
Kotterin muutosteoria on hyvin suoraviivainen, mutta se toimii tänäkin 
päivänä muutosta suunniteltaessa.  Tavoite ja tarve muutokselle ovat edel-
leen avainasemassa muutoksen läpiviennissä. Tiimiytymisen näkökul-
masta Kotterin muutosteoriasta on hyvä nostaa esiin osallistaminen ja 
osallisuus sekä muutoksesta tiedottaminen tiiminjäsenille. 
 
Muutoksessa avainhenkilöt ovat tiimiytymiselle välttämättömiä, jotta 
muutos etenee järjestelmällisesti.  Avainhenkilöiden on tunnettava työn 
arki ja heidän on uskottava muutokseen. Avainhenkilöt ovat tärkeitä toi-
mijoita ja heiltä vaaditaan vuorovaikutustaitoja, jotta he pystyvät pitä-
mään tiimin vuorovaikutuksen toimivana muutoksessakin, jolloin vuoro-
vaikutuksen kautta tiimin jäsenet yhdessä muuttavat kehittämistyön 
osaksi arkipäivää. (Koivukoski ym., 2009, s. 38) 
 

2.3 Toimintakulttuuri 

Organisaation toimintakulttuuri vaikuttaa sekä muutoksen, että tiimiyty-
misen onnistumiseen.  Kunnari (2008, s. 280- 281, 284) on analysoinut väi-
töskirjassaan viiden lukion toimintakulttuurikuvauksia suhteessa velvoit-
teisiin lukion opiskeluympäristöistä. Kunnari määrittelee tutkimuksessaan 
toimintakulttuurin tapana ajatella ja toimia.   Toimintatavat ja ajattelumal-
lit rakentuvat yhteisön jäsenten vuorovaikutuksessa, miten työntekijät te-
kevät työtään, millaista yhteistyötä tehdään, millaisia asioita vastustetaan, 
miten suhtaudutaan uudistuksiin ja rutiineihin. Toimintakulttuuri kertoo, 
millaisia asioita organisaatiossa arvostetaan, millaista toimintaa ei hyväk-
sytä ja mitä tavoitteita toiminnalle asetetaan. Toiminnan rakenteet muok-
kaavat sääntöjä ja antavat usein myös uusia mahdollisuuksia toimia uu-
della tavalla. Toimintakulttuuri on opittu tapa ajatella, mihin vaikuttaa 
olennaisesti historia ja kulttuuri. Toimintakulttuuri saattaa estää osittain 
toimintaa. Tämä näkyy vaikeutena muuttaa totuttuja toimintatapoja, ajat-
telua ja käytäntöjä. Toimintakulttuurilla on myös edistävä vaikutus. Totut-
tujen rakenteiden ja toimintamallien avulla mahdollistuu sovitut toiminta-
tavat. Toimintakulttuurin muutokset ja uudet rakenteet vaativat aktiivista 
toimintaa yhteisön jäseniltä. Tiimiytyminen saattaa usein yhteen erilaisista 
toimintakulttuureista tulevia henkilöitä. Tiimiytymisen aikana tiimi luo 
oman toimintakulttuurinsa yhteisen toiminnan ja keskustelun avulla. Tii-
min jäsenten henkilökohtainen arvomaailma vaikuttaa tapaan toimia. Mi-
käli oma arvomaailma on selkeässä ristiriidassa tiimin arvoihin nähden, on 
tiimiytyminen hankalaa ja vaatii paljon yhteistä keskustelua. 
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Organisaation toimintakulttuuri muodostuu yhdessä jaetuista arvoista, us-
komuksista ja normeista. Organisaation tapa toimia erilaisissa tilanteissa 
paljastaa organisaation toimintakulttuurin. Toimintakulttuuri luo vakautta 
ja rakenteita toiminnalle, koska se vaikuttaa hyvin laaja- alaisesti ja sen 
muuttaminen on hidasta. (Levi, 2014, s. 266) 
 
Voimaa antavassa toimintakulttuurissa yhteisöllä on yhteinen tapa toimia 
ja yhteinen päämäärä (Stenvall, ym., 2007, s. 8).  Ihmisten kesken toisen 
arvostaminen ja kunnioittaminen syntyy läsnäolosta ja aidosta kohtaami-
sesta.  Tiimin avoimen työskentelyilmapiirin rakentamiseen sekä negatiivi-
suuden kohtaamisessa on tärkeää avoin vuoropuhelu, minkä tarkoituk-
sena on avartaa näkökulmia ja luoda yhteistä ymmärrystä asioiden ympä-
rille. (Rytikangas, 2011, s.62-63) Muutos muovaa toimintakulttuuria väis-
tämättä. Tiimin on tärkeää sopia, että se toimii uudenlaisessa muutoksen 
luomassa toiminta-kulttuurissa edelleen yhdessä sovittujen tavoitteiden 
suuntaisesti tai tarvittaessa muuttaa toimintaansa yhdessä.   
 
Toimintakulttuurin merkitys näkyy myös opetussuunnitelmassa. Lukion 
opetussuunnitelmassa lukioita kuvataan yhteisöiksi, jossa on mahdollista 
opetella yhteistyötä monen taustaltaan erilaisen ihmisen kanssa. Eri arvot, 
kuten kannustus, toisesta välittäminen ja huolehtiminen sekä rehellisyys 
nähdään tärkeänä ja ovat osa toimintakulttuuria. Kulttuuriperinteet kuten 
juhlat nähdään yhteisöä rikastuttavana tekijänä ja luovuutta edistävänä 
toimintana. Yhteistä arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta 
tärkeillä asioilla. Arvot näkyvät päivittäisessä toimintakulttuurissa kaikissa 
oppiaineissa ja työtavoissa. (Opetushallitus, 2015, s.13)   Toimintakulttuuri 
ei ole kouluissa vain tiimin sisällä vallitseva ymmärrys arvoista ja nor-
meista. Koulussa toimintakulttuuri käsittää koko yhteisön opettajineen ja 
oppilaineen. 
 
Häivälä (2009, s. 130-133) tutki väitöskirjassaan lukion aineopettajien kä-
sityksiä muutosprosesseista ja visiota tulevaisuuden lukiosta. Häivälän mu-
kaan muutokset koulumaailmassa pitäisi käsitellä kulttuurin muutoksena, 
mikä mahdollistaa työntekijöille osallisuuden oppivaan organisaatioon. 
Oppivalla organisaatiolla tarkoitetaan yhteistä toiminnan kehittämistä yh-
teistyönä. Opettajat selviävät muutoksesta yhteistyötä tekemällä. Ulkoiset 
paineet kuten työmäärään lisääntyminen, ammattiin kohdistuvat odotuk-
set sekä taloudellisten resurssien pieneneminen asettavat kuitenkin haas-
teita ja paineita muutokselle. Yhteistyön lisääntyminen vaatii toimintakult-
tuurin muutosta yhteisöllisemmäksi ja demokraattisemmaksi. Tiimiytymi-
nen lisää yhteenkuuluvuutta ja yhteistä tekemistä. Tiimiytyminen tukee 
myös kulttuurin muutosta. 
 
Toimintakulttuurin muutos onnistuneen tiimiytymisen yhteydessä näkyy 
organisaation kaikkien toimijoiden, myös esimiehen, roolin selkiytymi-
senä.  Organisaatiossa, missä otetaan tiimityönmalli käyttöön, on oltava 
selkeät valtasuhteet sekä perustehtävä.  Tiimiytymisellä estetään työn 
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päällekkäisyydet sekä resurssien väärä kohdentaminen.  (Koivukoski ym., 
2009, s. 84)  
 
Toimintakulttuurin muutoksessa tapahtuu valitettavan usein kuitenkin 
niin, että tunnistetaan uudistetut toimintatavat, mutta ei uudistuksia, 
jotka kertovat organisaation kulttuurin muutoksesta (Kazenbach ym., 
2010, s. 182).  Toimintakulttuurin muutos pitää huomioida tiimissä koko-
naisuutena, joka pitää sisällään muutoksen mukanaan tuomat uudistukset 
toimintatapoihin mutta erityisesti ajattelutavan muutokset tiimin sisällä. 
Yhteinen keskustelu uudistusten merkityksestä tiimin jäsenille auttaa 
muodostamaan yhteisen käsityksen tiimin toimintakulttuurista. 
 
Kuten jo aiemmin on käyty läpi, organisaation toimintakulttuurin perusta 
on yhteisesti hyväksytyt arvot. Toimintakulttuurin muutosta vaativissa or-
ganisaatiomuutoksissa on tehtävä näkyväksi organisaation tunnustamat 
arvot.  Organisaation arvot tulevat esiin asioissa, joita organisaatiossa ta-
voitellaan. Toimintakulttuuri muodostuu arvojen ja toiminnan mukaan.  
Yhdessä tunnustettujen arvojen pohjalle on hyvä laatia toiminta ja tavoit-
teet.  (Barnas & Addams, 2017, s. 17-18) 

2.4 Osallisuus 

Suomen laeista esimerkiksi Kuntalaissa on säädetty kansalaisen oikeus 
osallistumiseen ja osallisuuteen.  Kuntalain 22 § mukaan kuntalaisilla pitää 
olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. (Kuntalaki 
2015/410 § 22)    
 
Osallisuus voidaan määritellä henkilön omiin kokemuksiin liittyvinä tun-
teina, jotka muodostavat vahvan tunteen yhteisöön tai yhteiskuntaan kuu-
lumisesta. Osallisuuden kautta henkilö pystyy vaikuttamaan omiin asioi-
hinsa yhteisössä. Osallisuuden tunne syntyy osallistumisen kautta. (Lee-
mann & Hämäläinen, 2016, s. 6) Tiimiytymisen alussa on kyse osallistumi-
sesta, joka muuttuu osallisuudeksi myöhemmässä vaiheessa. 
 
Osallisuus on käsite, joka kuvaa henkilön suhdetta yhteisöön ja yhteiskun-
taan ja toisinpäin. Osallisuus muodostuu tunteesta, että henkilö kuuluu jo-
honkin, ja on itse merkityksellinen yhteisölle tai yhteiskunnalle. Osallisuu-
den tunnetta ei voida luoda ulkoapäin määritetyllä osallistumisella. (Nivala 
& Ryynänen, 2013, s. 10, 14)  
 
Osallisuuden käsite on syvällisempi kuin osallistuminen.  Osallisuus on yh-
teisöllisyyttä, kuulumista johonkin sekä osallistumista yhteisön tai yhteis-
kunnan toimintaan.  Osallisuuden kokemiseen kuuluu aktiivinen rooli toi-
mijana.  Osallisuudessa on erilaisia näkökulmia muun muassa poliittinen ja 
sosiaalinen osallisuus.  Poliittinen osallisuus kuuluu demokratiaan, aktiivi-
seen kansalaisuuteen sekä päätöksentekoon yhteiskunnassa. Sosiaalinen 
osallisuus kytkeytyy yhteisötasolle, turvallisuuden tunteeseen, toimintaky-
kyyn, identiteettiin ja voimaantumiseen sekä elämänhallintavalmiuteen. 
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Osallisuuden lähikäsite on osallistaminen, jolla viitataan ihmisten osallisiksi 
tekemiseen ja aktivoimiseen. Osallistaminen tapahtuu usein johtajien tai 
viranomaisten taholta ylhäältä alaspäin suuntautuvana toimintana, jolla ei 
välttämättä tavoitella tasa-arvoista toimintaa.  (Eskola & Lindholm, 2015, 
s.56- 57)    
 
Kokeakseen osallisuutta henkilön pitää saada tietoa itseään koskevista asi-
oista. Osallisuudessa on tärkeää pystyä ilmaisemaan mielipiteensä ja aja-
tuksensa sekä vaikuttaa päätöksen tekoon. Asioiden käsittely yhdessä ja 
osallistuminen päätöksen tekoon on tärkeää osallisuuden kokemisessa.  
(Utti, 2016, s. 39) 
 
Osallisuus vaatii henkilön sitoutumista, vaikuttamista ja vastuun ottamista 
toiminnasta. Osallisuuden kokeminen tulee siitä, että henkilö saa käyt-
töönsä tarvittavan tiedon, ja hänellä on mahdollisuus esittää omat näke-
myksensä asiaa kohtaan. Osallisuudessa sitoudutaan ottamaan vastuu toi-
minnasta. (Nivala ym., 2013, s. 22) 
 
Osallisuus on yksilöllinen kokemus, jota kukaan toinen ei pysty ulkopuo-
lelta toteamaan. Osallisuuden tunne mahdollistaa vapauden valita ja luo 
samalla tunteen vaikutusvallasta. Tunne osallisuudesta muodostuu mah-
dollisuudesta vaikuttaa asioihin sekä valinnoista eri vaihtoehtojen välillä. 
Osallisuuden tunne ei ole pysyvä tila vaan se pitääkin nähdä ääripäänä syr-
jäytymiselle. Osallisuuden tasoon vaikuttaa eniten henkilökohtainen elä-
män tilanne. (Karjalainen & Raivio, 2016 s. 14) 
 
Osallisuus tulee esiin parhaiten henkilön ollessa sellaisen yhteisön jäsen, 
jossa hän kokee tulevansa kuulluksi ja samalla hän saa tukea omille ajatuk-
silleen ja tunteilleen. Osallisuudessa yhteisön jäseniä kohdellaan tasa-ar-
voisesti ja kunnioittaen. Tärkeää osallisuuden kokemisessa on luottamus. 
Osallisuuden tunne vahvistuu, kun henkilö kokee yhteisön jäsenenä mah-
dollisuuden muutokseen ja vaikuttamiseen. (Rouvinen- Wilenius & Koski-
nen- Ollonqvist, 2011, s. 50) 
 
 

2.5 Muutoksen ja tiimiytymisen johtaminen  

Muutoksen tavoitteen ymmärtäminen auttaa työntekijää ymmärtämään 
paremmin muutoksen vaikutukset tehtävään työhön. Muutoksen ymmär-
täminen ei kuitenkaan täysin poista muutosvastarintaa, koska työntekijät 
kokevat tilanteessa omien toimintatapojensa tulevan uhatuksi ja vaativan 
muutosta. Muutoksen onnistumista punnitaan sen uskottavuuden, tar-
peellisuuden ja onnistumisen mahdollisuuksien perusteella. Muutoksen 
perustelu onnistuu parhaiten silloin, kun pystytään esittämään uskottava 
suunnitelma siitä, miten muutos tulee etenemään. (Carnall, 2007, s. 4)     
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Esimiehen on oltava aktiivinen toimija muutoksessa ja siten edistää yhtei-
sönsä ymmärrystä muutokseen tavoitteista.  Toimijuus, eli valta toimia ja 
puhua muutoksessa jakautuu kaikkien muutoksessa mukana olevien kes-
ken. Esimiehen on ymmärrettävä jakaa toimijuutta vahvasti ja samalla olla 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa alaistensa kanssa.  Yhteinen   ymmärrys on 
vahva menestystekijä muutoksen onnistumisessa. (Kilpimaa, 2014, s. 100)  
  
 Tiimin johtamisessa on tärkeää huomioida tiimin jäsenten motivoitunei-
suus tai passiivisuus toimintaa kohtaan.  Esimiehen on tunnistettava työn 
motivaatiotekijät, jotka vaikuttavat paljon tiimin jäsenten motivoitumi-
seen kuten työn sisältö, työn kiinnostavuus, itsenäisen päätöksenteon 
mahdollisuudet, ammatillisen osaamisen kehittymismahdollisuudet, pa-
laute ja palkitsemisen käytännöt sekä mielipiteen vaikuttavuus (Rytikan-
gas, 2011, s. 48, 51-52) 
 
Muutoksen suurin voimavara ovat ihmiset. Lojaalius organisaatiota ja 
työtä kohtaan eivät ole itsestään selvyys, vaan työnantajan ja esimiehen 
on se ansaittava. Esimiehen onkin tärkeää miettiä, miten työntekijät osal-
listetaan muutokseen, miten työntekijät pystyvät kehittymään ja millaiset 
resurssit muutoksen läpiviemiselle annetaan organisaation taholta sekä 
mitkä ovat mahdollisuudet palkita onnistumisesta. (Carnall, 2007, s. 9) 
Muutoksen ja tiimiytymisen johtaminen vaatii esimieheltä samanlaista 
otetta johtamiseen. Luottamus esimiestyöhön ja organisaatioon ovat tär-
keimpiä asioita, jotka motivoivat työntekijää tavoitteiden mukaiseen toi-
mintaan. 
  
Muutoksen johtaminen on erityisen haasteellista, mikäli muutos sisältää 
kulttuurin muutoksen.  Kulttuurin muutosta eteenpäin vietäessä pitää joh-
tajan koota organisaation kriittisimmät työntekijät ja sitouttaa heidät muu-
toksen läpivientiin.  Mitä suuremmasta muutoksesta on kysymys, sitä 
enemmän pitää johdon korostaa muutoksen merkitystä ja tavoitteita sekä 
valjastaa organisaation erilaiset palkitsemisen- ja arvioinnin toimintamallit 
muutoksen käyttöön.  Organisaation strategian muuntautuminen muu-
tosta tukevaksi on johtajien lähtökohta muutoksen johtamisessa. (Erä-
metsä, 2004, s. 80-82) Strategian muokkaaminen muutosta tukevaksi ei 
kuitenkaan yksin riitä. Esimiehen on huolehdittava siitä, että muokattu 
strategia jalkautuu toimintaan ja jokainen tiimin jäsen ymmärtää, mitä 
strategia tarkoittaa yksittäisen tiimin jäsenen työssä ja miten muuttunut 
strategia tukee konkreettisesti muutosta. 
  
Parhain tapa toteuttaa muutos on osallistaa henkilökunta muutokseen. 
Osallistavan johtamisen tarkoituksena on, että henkilökunnalla on mah-
dollisuus osallistua koko prosessiin suunnittelusta toteutukseen ja arvioin-
tiin asti. Osallistavan johtamisen avulla saadaan henkilökunta motivoitua 
tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Osallisuus voi jalostua tiimityöksi. Tii-
mityö ei kuitenkaan onnistu ilman, että organisaation johto on tiimityös-
kentelyn takana. Osallistavan johtamisen avulla kehitetään tiimiä suurem-
paan vastuunottoon ja itsenäiseen toimintaan. Osallistava johtaminen voi 
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kehittyä tiimin itsenäistymisen myötä valmentavaan johtajuuteen. (Skytta, 
2005, s. 43-44) 
 
Muutos kohti tiimiytymistä pitää konkreettisesti näyttää organisaation kai-
kessa toiminnassaan. Organisaation ylemmältä tasolta tarkasteltuna pää-
tökset saattavat näyttää hyvinkin perustelluilta ja oikeudenmukaisilta, 
mutta ilman vuorovaikutteista keskustelua suorittavan tason kanssa pää-
töksenteosta puuttuu käytännön tuoma näkökulma asiaan.  Tiimityösken-
tely mahdollistaa päätöksenteon siellä, missä on kulloisenkin asian kan-
nalta paras osaaminen ja tietämys päätöksen tekoon. Säännöllinen ja avoin 
vuorovaikutus läpi koko organisaation takaa yhtenäisen linjan päätöksen-
teossa. Mikäli ylimmän johdon johtamisessa ei tapahdu muutoksia ei tii-
miytyminen ole mahdollista suorittavalla tasolla. (Spiik, 2007, s. 22) Tiimiy-
tymisessä esimiehen pitää huolehtia siitä, että tiimi saa valtuutuksen osal-
listua päätöksentekoon tiimin toimintaa koskevissa asioissa, siltä osin, kuin 
heidän osaamisensa sitä tukee. 
 
 Taipale (2004, s.  224- 225) tutki väitöskirjassaan, miten esimiehen ohjaus 
vaikuttaa tiimin kehittymiseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tii-
min kehittymisen ja esimiehen ohjauksen välistä yhteyttä. Taipaleen mu-
kaan Tiimin johtamisessa ja kehittämisessä on suuri merkitys tiiviillä ja 
säännöllisellä yhteistyöllä sekä yhteistoiminnallisella johtamisella. Tiimin 
perustehtävä on määriteltävä, koska se vaikuttaa olennaisesti tiimiytymi-
seen. Esimiehen on pystyttävä suuntamaan vuorovaikutus tiimin tehtä-
vään ja valtuuttaa tiimin jäsenet toimimaan asetettujen tavoitteiden mu-
kaisesti, siten, että tiimin työ on yhteydessä organisaation muuhun toimin-
taan. Tiimin toimintaedellytysten turvaaminen ja asioiden priorisointi kuu-
luvat esimiehen tärkeimpiin tehtäviin.   
  
Kaiken kaikkiaan tiimin johtajalta vaaditaan joustavuutta. Esimiehen pitää 
hallita monenlaista menetelmiä ja toimintamalleja pystyäkseen vastaa-
maan tiimin jäsenten tarpeisiin.  Hyvä tiimin johtaja pystyy auttamaan tii-
miä ratkaisemaan ongelmansa seuraamalla tiimin toimintaa ja puuttu-
malla vain tarvittaessa toimintaan. Tiimin johtaja vastaa tiimin tehokkuu-
desta.  Tiimin johtajan tehtävä on analysoida tiimin sisäistä ja ulkoapäin 
tulevaa tiimin toimintaan vaikuttavaa informaatiota. Analysoidun tiedon 
avulla tiimin johtaja valitsee tilanteeseen sopivan toimintatavan, jota tiimi 
toteuttaa.  (Northouse, 2007, s. 209) 
 
Tiimiytymisen näkökulmasta parempia tuloksia saavutetaan, kun työnteki-
jöitä kannustetaan tekemään työnsä entistä paremmin. Kehittyminen ja 
parempi työtulos voivat tarkoittaa esimerkiksi, että työntekijä on parempi 
ratkaisemaan ongelmia tai parempi toimimaan tiimin jäsenenä. Työnteki-
jän on helpompi lähteä ylittämään omaa tasoaan, kun tavoite minimita-
solle on asetettu, siten, että se on helposti saavutettavissa. (Vinh & Chau, 
2008, s. 120) 
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Häivälän (2009. S. 132-133) väitöskirjassa tuodaan esiin rehtorilta odotet-
tavia omaisuuksia johtajana. Rehtorilta odotetaan johtajana ja etenkin 
muutoksen johtajana demokraattisuutta, kehittävää työotetta, asiantunti-
juutta, mielipidevaikuttamista, organisointikykyä ja ilmapiirin ylläpitäjän 
roolia.   Mikäli opettajat kokevat, että he eivät pääse vaikuttamaan pää-
töksentekoon, sillä on vaikutusta päätösten toimeenpanoon ja vaikutta-
vuuteen. Rehtorilta odotetaan myös hengenluojan roolia sekä jämäkkyyttä 
epäkohtiin puuttumiseen, vain siten saadaan opettajat sitoutumaan kehit-
tämistyöhön. Kuntatyön johtamisen rinnalla rehtorin pitää samanaikaisesti 
kehittää työntekijöiden vastuullisia alaistaitoja.  Työntekijöiden on entistä 
paremmin ymmärrettävä oma roolinsa ja sosiaalinen asemansa yhteisten 
työntavoitteiden saavuttamisessa.  Häivälän mukaan yhtenä työn kehittä-
misen- ja johtamisen mallina toimisi oppivan organisaation malli, jolloin 
oppimisella tarkoitetaan yhteistyössä tapahtuvaa kehittämistä, jota johde-
taan tietoisesti.     
 
 
 

3 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET  

Opinnäytetyön tavoitteena on onnistunut tiimiytyminen muutostilan-
teessa. Tarkoituksena on tunnistaa työntekijöiden näkökulmasta tekijöitä, 
jotka johtavat onnistuneeseen tiimiytymiseen. Johtamisen näkökulmasta 
opinnäytetyön tarkoituksena on tunnistaa tekijöitä, jotka tukevat tiimiyty-
misen johtamista muutoksessa.  
 
1.Mikä edistää onnistunutta tiimiytymistä muutostilanteessa? 
 
2.Millaiset asiat ovat merkityksellisiä tiimin johtamisessa muutostilan-
teessa?        
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, sillä tarkoituksena oli tun-
nistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat tiimiytymisen onnistumiseen muutosti-
lanteessa, sekä miten tiimiytymistä pitäisi johtaa. Aineistonkeruu tapahtui 
teemahaastatteluina ja haastattelut analysoitiin aineistolähtöisen sisällön 
analyysin avulla. 
 
  

4.1 Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tieto hankitaan todellisissa tilanteissa ja lä-
hestymistapa on induktiivinen eli yksityisestä yleiseen. Kvalitatiivisen tut-
kimuksen aineiston hankintaan tarvittava tutkimusjoukko valitaan suunni-
tellusti. Teoreettinen viitekehys voi muuttua ja mukautua tutkimuksen ai-
kana. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittava ilmiö kohdataan ainutlaa-
tuisena. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2007, 157–160) Opinnäytetyön 
avulla halutiin tunnistaa asioita, jotka vaikuttavat onnistumiseen tiimiyty-
miseen muutostilanteessa johtamisen näkökulma huomioiden. Taustalla 
tarkasteltava muutos koski Hämeenlinna Kaurialan ja Lyseon lukion yhdis-
tymisprosessia ja aineiston hankinta toteutettiin haastattelemalla koulu-
jen opettajia. Opinnäytetyöprosessin edetessä lukioiden yhdistyminen pe-
ruuntui. Yhdistymisen peruuntumisella oli vaikutusta myös viitekehyksen 
muokkaantumiselle käsittelemään opinnäytetyön aiheita tiimiytyminen ja 
muutos laajemmasta näkökulmasta, mitä alun perin tutkijoilla oli tarkoitus.  
  
Kvalitatiivinen tutkimus kuvaa ja auttaa ymmärtämään ilmiötä. Kvalitatiivi-
sen tutkimuksen avulla selvitetään ihmisten kokemuksia todellista tapah-
tumista sekä tapahtumille annettuja merkityksiä. Tutkija on tärkeässä ase-
massa tiedonhankinnassa ja aineiston analysoimisessa. Kvalitatiiviseen 
tutkimukseen ei kuuluu tulosten yleistäminen samalla tavalla kuin kvanti-
taviiseen tutkimukseen. (Kananen, 2008, 21, 24–25) Opinnäytetyössä ha-
luttiin saada esiin opettajien henkilökohtaisia ajatuksia muutoksesta sekä 
siitä, mikä vaikuttaa onnistuneeseen tiimiytymiseen muutoksessa ja miten 
he toivovat esimiehen heitä johtavan muutoksessa.  
 
Opinnäytetyössä aineisto hankittiin teemahaastattelun avulla, koska ha-
luttiin saada esiin opettajien kokemuksia ja ajatuksia valittuun aiheeseen 
liittyen. Haastattelut ovatkin yksi yleisin kvalitatiivinen tutkimusmene-
telmä. Haastattelun eräs erityispiirre on, että haastateltavat ovat käyneet 
henkilökohtaisesti läpi tutkittavaan ilmiöön liittyviä asioita. Kvalitatiivisen 
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tutkimuksen haastatteluissa tutkija ja haastateltava vaikuttavat molem-
mat vuorovaikutuksellaan tutkittavaan ilmiöön haastattelutilanteen 
kautta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 23, 47) Tiedonkeruu haastattelemalla 
eroaa tavallisesta keskustelusta, sillä haastattelemalla pyritään saamaan 
tutkittavan ilmiön kannalta luotettavaa ja asianmukaista tietoa (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara, 2009, s. 208). 
 
Opinnäytetyön aineisto hankittiin teemahaastattelujen avulla. Valittua 
joukkoa opettajia haastateltiin siitä, mitkä asiat heidän mielestään edisti-
vät onnistunutta tiimiytymistä ja miten tiimiytymistä pitäisi johtaa. Haas-
tatteluteemat olivat: tiimi, muutos, toimintakulttuuri, osallisuus ja johta-
minen.   
 
Teemahaastattelun teema on laajempi kuvaus aiheesta ja eroaa siten yksi-
tyiskohtaisesta kysymyksestä. Teemahaastattelussa tutkija pyrkii teemo-
jen ja niitä tarkentavien kysymysten avulla saamaan käsityksen tutkitta-
vasta ilmiöstä. Haastattelukysymyksiä ohjaavat tutkimuskysymykset, joi-
hin halutaan saada vastaus. (Kananen, 2017, s. 90-91.) 
 
Ennen varsinaisia haastatteluja on hyvä suorittaa esihaastattelu, jossa tut-
kija kokeilee haastattelurungon toimivuutta, teemojen järjestystä, kysy-
mysten muotoilua. Esihaastattelun perusteella tutkija voi vielä muokata 
haastattelurunkoa ja saa käsityksen haastatteluun käytettävästä ajasta. 
Esihaastattelu tehdään yleensä useammalle henkilölle, jotka eivät kuuluu 
varsinaisten haastateltavien joukkoon. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 72- 73.) Esi-
haastattelun avulla saadaan tietoa siitä, antavatko tutkimuskysymykset 
vastauksia tutkimusongelmaan. Samalla pystytään arvioimaan, mitkä kysy-
myksistä ovat tutkimusongelman kannalta epäoleellisia. (Hyvärinen, Ni-
kander& Ruusuvuori, 2017, s. 99) Opinnäytetyössä tutkijat esitestasivat 
haastattelurungon haastattelemalla kahta varsinaisten haastateltavien ul-
kopuolista henkilöä. Esihaastatteluiden perusteella tutkijat tekivät vielä 
joitakin täsmennyksiä teemoihin ja niiden järjestykseen sekä saivat selvi-
tettyä haastatteluihin kuluvan ajan. 
 
Opinnäytetyöhön haastateltiin Hämeenlinnan Kaurialan ja Lyseon lukioi-
den opettajia. Haastateltavat opettajat valittiin koulujen rehtoreiden toi-
mesta vapaaehtoisuuteen perustuen.  Rehtorit jakoivat koulujen opetta-
jille saatekirjeen, jossa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tarkoitus, haastatel-
tavien opettajien valinta ja toteutustapa. Rehtorit välittivät tutkijoille yh-
deksän vapaaehtoisen opettajan yhteystiedot, joille tutkijat lähettivät säh-
köpostilla haastattelukutsun (liite 1) aikatauluehdotuksineen sekä etukä-
teistietoa haastattelun teemoista. Yhdeksästä opettajasta haastatteluihin 
osallistui seitsemän opettajaa.    
 
Teemahaastattelun yksi ominaispiirre on, että valituilla haastateltavilla on 
kokemus tutkittavasta ilmiöstä tai tutkittava ilmiö liittyy jollakin tavalla 
haastateltaviin. Haastatteluun valittavien henkilöiden määrittely voi kui-
tenkin joskus olla hankalaa, koska sen määrittely, ketä ilmiö tai tutkittava 
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asia koskee voi olla vaikeaa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei voida sa-
malla tavalla, kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa etukäteen päättää, 
kuinka monta henkilöä haastatellaan. Ilmiö voi olla sellainen, että siitä tie-
tävä joukko on niin pieni, että on järkevää haastatella kaikki asianosaiset, 
jolloin puhutaan kokonaistutkimuksesta. Mikäli ilmiö koskettaa suurta 
joukkoa, otetaan haastateltavia niin paljon, että vastaukset alkavat muis-
tuttaa toisiaan eli saturoituvat, eikä uusi haastateltava anna aiheeseen 
enää uutta näkökulmaa tai tietoa. Teemahaastattelu vaatii tutkijalta jatku-
vaa tiedon analysointia, jotta voidaan todeta tiedon keruun oleva riittävä, 
eikä ilmiön ymmärtämisen kannalta ole enää mitään uutta saavutettavissa. 
Haastateltavien määrä riippuu tutkittavasta aiheesta ja tutkimuksen tar-
koituksesta. (Kananen, 2012, s. 101- 102)  
 
Tutkijat sopivat haastattelut sähköpostilla opettajien aikataulujen mukai-
sesti. Haastattelut toteutettiin tietokoneen Skype- sovelluksella, joka mah-
dollisti videopuhelun avulla yhdessä olon ilman fyysisesti samassa tilassa 
oloa. Skype sovelluksen käyttö mahdollisti myös sen, että haastateltava 
pystyi itse valitsemaan paikan, jossa halusi osallistua haastatteluun. Haas-
tattelujen aika ja paikka on päätettävä ennen haastattelujen sopimista. 
Haastattelupaikan valintaan vaikuttavat tutkittava ilmiö sekä haastatelta-
vat henkilöt. Haastattelu voidaan toteuttaa lähes missä paikassa tahansa. 
Tärkeintä teemahaastattelua tehtäessä on, että haastateltavaan saadaan 
turvallinen ja toimiva yhteys ja haastattelupaikka on rauhallinen. Haasta-
teltava voi myös itse ehdottaa paikkaa, jossa haastattelu toteutetaan. 
(Hirsjärvi ym., 2008, s. 74-75) 
 
Tutkijoiden etukäteen valmistelema teemahaastattelurunko (liite 2) poh-
jautui aiempiin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, minkä lisäksi sitä täsmennet-
tiin peilaamalla tutkimuskysymyksiin. Tutkijat noudattivat haastattelussa 
teemojen järjestystä, mutta etukäteen valmistellun haastattelurungon tar-
kentavien kysymysten järjestystä oli mahdollista muuttaa haastattelujen 
edetessä. 
 
Kanasen (2012, s. 99) mukaan teemahaastattelua voidaan käyttää silloin, 
kun halutaan ymmärtää ilmiötä, esimerkiksi määritellä ongelmaa, arvioida 
vaikuttavuutta tai arvioida tuloksia. Teemahaastattelu on puolistruktu-
roitu haastattelu, mikä tarkoittaa, että tutkija on luonnostellut kysymysten 
aiheita kysyttäväksi haastateltavalta mutta tarkat kysymykset muotoutu-
vat haastattelun aikana. Onnistuessaan haastattelutilanne on enemmän 
keskustelua kuin kysymyksiä ja vastauksia. Taitava haastattelija pystyy saa-
miensa vastausten perusteella viemään keskustelua oikeaan suuntaan 
huomioiden annetun vastauksen antamat mahdollisuudet. Teemahaastat-
telu mahdollistaa haastattelun aikana lisäkysymysten teon asian tarkenta-
miseksi. Joskus haastateltava alkaa kertoa jostakin aiheen teemasta eri 
kohdassa kuin tutkija on suunnitellut, mutta osaava tutkija hyödyntää ti-
lanteen ja pystyy muuttamaan järjestystä haastattelun aikana. (Hirsjärvi 
ym., 2008, s. 102- 105) 
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Teemahaastattelujen tallentaminen on tärkeää, jotta haastattelutilanne 
saadaan sujumaan nopeasti ja ilman keskeytyksiä. Haastattelijan on hyvä 
opetella teema- alueet ulkoa sujuvan ja luonnollisen haastattelutilanteen 
luomiseksi. Haastattelujen tallentaminen antaa mahdollisuuden jälkikä-
teen huomioida haastateltavan antamat merkitykset, muun muassa äänen 
käytön ja sanojen valinnan. Haastattelutilanteessa haastattelijan pitää pys-
tyä luomaan luottamuksen ilmapiiri eikä hän saa omalla toiminnallaan tai 
sanomisillaan johdatella liikaa keskustelua. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 92- 94) 
Haastattelujen tallennus vapauttaa haastattelijan keskittymään siihen, 
mitä haastateltavalla on kerrottavanaan kirjaamisen sijaan. Tallennettu 
haastattelu vaatii kuitenkin haastattelujen purkamisen jälkikäteen tekstiksi 
litteroimalla. (Kananen, 2012, s. 108) Tutkimuksessa haastattelut tallen-
nettiin jokainen omana tiedostonaan, jotta niiden myöhemmin tapahtuva 
analysointi tapahtuisi oikealla tavalla. 
 
Haastatteluissa tutkijoille sovittiin omat roolit haastattelun aikana. Toinen 
tutkijoista haastatteli ja toinen kirjasi haastattelujen tallentamisesta huo-
limatta keskustelumuistiota, johon kirjattiin keskeisiä asioita haastatte-
lusta. Tutkijat suorittivat haastattelut huhtikuun alussa kahden viikon ai-
kana. Haastattelut sujuivat suunnitellusti sovitussa aikataulussa. Haasta-
teltavat kokivat Skype- sovelluksen käytön helpoksi ja vaivattomaksi ta-
vaksi keskustella. Osa haasteltavista pohti, voisiko hyödyntää Skype- sovel-
lusta jatkossa omassa työssään.   
 

4.2 Aineiston analysointi 

Laadullisessa tutkimuksessa keskeistä aineiston käsittelyssä ovat analyysi 
ja synteesi. Analyysissä aineisto luokitellaan, jonka jälkeen luokkia yhdis-
tellään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Analyysin jälkeen seuraavassa syn-
teesissä aineistosta muodostetaan jälleen yhtenäinen kokonaisuus, jota 
pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään syvällisemmin. (Hirsjärvi ym., 
2008, s. 144)  
 
Opinnäytetyössä valittiin analysointimenetelmäksi aineistolähtöinen sisäl-
lön analyysi, jonka avulla haluttiin tunnistaa tekijöitä, jotka haastateltujen 
opettajien mukaan olivat merkityksellisiä tiimiytymisen onnistumiselle 
muutoksessa sekä sen johtamiselle. Sisällön analyysissä luokitellaan tutkit-
tavasta ilmiöstä nousevia asioita. Sisällön analyysin yksi muoto on aineis-
tolähtöinen sisällön analyysi, jossa tutkija löytää keräämästään aineistosta 
ilmiön kannalta merkittäviä asioita ja vakuuttaa niiden merkityksen tutkit-
tavan ilmiön kannalta. (Kananen, 2012, s.  117)   
 
Opinnäytetyössä aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällön analyysin 
avulla hankkimalla ensin haastattelemalla tietoa yksittäisiltä haastatelta-
vilta, jonka jälkeen haastattelujen pohjalta lähdettiin kokoamaan koko-
naiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä ja muodostamaan teoriaa. Edellä kuvattua 
tapaa kutsutaan induktiiviseksi päättelyksi. (Kananen 2008, s. 20)  
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Aineistolähtöisessä sisällön analyysissä on aineisto muokattava ja tiivistet-
tävä käsiteltäväksi kokonaisuudeksi ennen varsinaista analysointia. Kvali-
tatiivisessa tutkimuksessa analyysi alkaa usein jo haastattelutilanteessa, 
kun tutkija havainnoi muun muassa tutkittavan aiheen toistumista haasta-
teltavien kertomuksissa. Kvalitatiivinen tutkimus eroaa kvantitatiivisesta 
tutkimuksesta analysointivaiheessa siinä, että analysoitava materiaali säi-
lyy sanallisessa muodossa koko analyysin ajan. Kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa samasta aineistosta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, mutta kvanti-
tatiivisessa tutkimuksessa aineisto nostaa esiin täsmällisiä tuloksia.  (Hirs-
järvi ym., 2008, s. 136- 137; Kananen, 2012, s. 117)  
 
Aineiston analyysitapaa valittaessa on tärkeää valita tapa, jonka avulla saa-
daan vastauksia tutkimuskysymyksiin. Aineiston hankinnan tapahtuessa 
teemahaastattelun avulla aloitetaan analysointi litteroimalla eli kirjoitta-
malla tallenteet puhtaaksi. Litteroinnin tarkkuus määrittyy sen mukaisesti, 
millainen analyysi aineistolle ollaan tekemässä. Tutkijan ei tarvitse kirjata 
haastattelua sanatarkasti, vaan hän valitsee ja päättelee, mikä on merki-
tyksellistä tutkittavan ilmiön kannalta. Samalla, kun tutkija purkaa haastat-
teluja, tekee hän jo alustavaa analysointia kerätystä materiaalista. (Hirs-
järvi ym., 2007, 216-219; Hirsjärvi ym., 2008, 141- 142; Kananen 2016, 117) 
 
Aineiston analysointi on hyvä tehdä hyvin pian aineiston keräämisen jäl-
keen. Suurimpana syynä on, että aineisto on vielä hyvin muistissa ja silloin 
tutkijan mielenkiinto aiheeseen on parhaimmillaan. On myös mahdollista, 
että aineistoa purettaessa ja analysoitaessa huomataan, että saatu mate-
riaali vaatii vielä täydennystä joiltain osin. (Hirsjärvi ym., 2008, 135)  
 
Tutkijat aloittivat aineiston analysoinnin litteroimalla haastattelut.  Haas-
tattelut litteroitiin puhtaaksi kahden seuraavan viikon aikana, koska oli tär-
keää, että haastattelutilanteet olivat vielä selkeästi tutkijoiden mielessä. 
Litterointi tapahtui kirjoittamalla aineisto sanatarkasti ylös jättäen pois 
kuitenkin joitakin täytesanoja tai ilmaisuja. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 
32 sivua. Litteroinnin jälkeen tutkijat lukivat litteroidun aineiston sekä 
haastattelujen aikana kirjoitetut muistiot läpi useaan kertaan kokonaisku-
van muodostamiseksi. Muistioiden avulla tutkijat tarkistivat litteroidusta 
tekstistä, että haastatteluhetkellä tärkeänä koetut asiat tulivat huomioi-
duksi oikealla tavalla. Onkin tärkeää, että tutkija lukee aineiston läpi koko-
naisuutena useaan kertaan, koska puhtaaksi kirjoittamisen jälkeen on ai-
neistoa yleensä hyvin runsaasti. Lukiessa tutkijan on hyvä esittää itselleen 
kysymyksiä: Kuka, mikä, milloin, missä ja miksi? (Hirsjärvi ym., 2008, 143)  
 
Analysoinnin seuraavassa vaiheessa saman sisältöiset alkuperäisilmaisut 
kootaan litteroidusta tekstistä samaan ryhmään koodaamalla eli luokitte-
lemalla ne yhteisten piirteiden perusteella. Koodauksen toteutus on tutki-
jasta riippuvainen, eikä siihen ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa. Koo-
dauksessa voidaan käyttää muun muassa värejä tai merkkejä. Koodauksen 
avulla on tutkijan helpompi käsitellä aineistoa. (Kananen, 2008, 89-90) 
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Koodausta ohjaavat tutkimuskysymykset, joiden lisäksi voidaan käyttää 
esimerkiksi teemahaastattelun teemoja. Koodaus auttaa jäsentämään tut-
kimusaineistoa ja mahdollistaa aineistosta esiin nousseiden asioiden ver-
tailun toisiinsa. Alkuperäisilmaisuista etsitään samankaltaisuuksia ja eroa-
vaisuuksia sekä toistuvuutta. Koodauksella pystytään löytämään suuresta 
aineistosta tärkeät ja merkitykselliset asiat. Koodauksen avulla aineistoa 
on mahdollista myöhemmässä vaiheessa tiivistää ja tulkita. Koodauksen 
tarkkuudella on merkitystä analyysin onnistumiseen. Liian yleisellä tasolla 
suoritetussa koodauksessa voidaan menettää osa tutkimuksen kannalta 
merkittävää tietoa. (Hirsjärvi ym., 2008, s. 147-149; Kananen, 2017, s. 132-
133, 137)  
 
Analysoinnin seuraavassa vaiheessa alkuperäisilmaisut siirrettiin tauluk-
koon, jokainen ilmaus omalle rivilleen. Tutkijat aloittivat koodauksen et-
sien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia alkuperäisilmaisuista käyttäen eri 
värejä ilmaisemaan samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia. Tutkijat kooda-
sivat saman kaltaiset tai samaa tarkoittavat alkuperäisilmaisut samalla vä-
rillä. Tämän jälkeen muodostettiin jokaisesta alkuperäisilmaisusta pelkis-
tetty ilmaisu, joka ilmensi kokonaisuutta selkeämmin (taulukko 1). 
 

 
ALKUPERÄISILMAISU 

 

 
PELKISTETTY ILMAISU 

Yhdessä aloitetaan ajoissa pitä-
mään yhteisiä VESO- päiviä ja 
koulutuspäiviä, keskustellaan eri 
teemojen ympärillä. Helpottaa, 
kun tutustuu toiseen työyhtei-
söön. 
 

Uudet tilanteet, tutustuminen ja  sujuva 
yhteistyö vaativat yhteistä aikaa. 

Kaikki opettajat ovat olleet mu-
kana suunnittelemassa muu-
tosta. On harmi, että nyt ei voi-
kaan kaikkea toteuttaa.  On 
tehty paljon työtä, nyt on petty-
mys suuri. Osan voi kuitenkin 
ajatella siirtävän omaan kou-
luun. Uusi opetussuunnitelma 
mahdollistaa kuitenkin yhteis-
työn syventämisen jatkossakin. 
 

Yhdessä suunniteltu muutos lisää yhteen-
kuuluvuutta ja yhteistyötä muuttuvissa ti-
lanteissa. 

   Taulukko 1. Alkuperäisilmaisusta pelkistetyksi ilmaisuksi 
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Seuraavaksi analysointivaiheessa koodattu teksti yhdistetään vielä suu-
remmiksi kokonaisuuksiksi. Yhdisteltyjä luokkia voidaan nimetä joko jo ole-
massa olevien käsitteiden mukaan tai muodostamalla ilmiötä kuvaavia ter-
mejä. Yhdistelyssä huomioidaan säännönmukaisuus, samankaltaisuus ja 
poikkeavuudet.  (Hirsjärvi ym., 2008, s. 149-150) Opinnäytetyössä tutkijat 
käyttävät edellä kuvatusta yhdistelystä termejä: Pelkistetty ilmaisu, ala-
luokka ja pääluokka. 
 
Aineiston onnistuneessa tulkinnassa on tärkeää, että tutkija esittää asiat 
siten, että lukija pystyy löytämään tekstistä samat asiat, jotka tutkija kokee 
merkityksellisiksi. Yhdisteltyjen luokkien pohjalta tutkija pyrkii ymmärtä-
mään, mitä tarkasteltava ilmiö tutkittaville merkitsee ja tekee tämän pe-
rusteella johtopäätöksiä. Aineiston tulkinnan tarkoitus on antaa kokonais-
valtainen ja tulkinnallinen selitys tutkittavalle ilmiölle. Analyysin lopussa 
tutkittavasta ilmiöstä luodaan helposti ymmärrettävä kuvaus, jossa tutkija 
kuvaa tutkimuksen tulokset. Haastattelututkimuksessa ei raportoida litte-
roituja haastatteluja, vaan esitetään tutkija tulkinta tutkittavasta ilmiöstä. 
(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 113; Hirsjärvi ym., 2008, s. 151,152) 
 
Taulukko 2. kuvaa opinnäytetyön analysoinnin seuraavaa vaihetta, jossa 
tutkijat muodostivat saman sisältöisistä pelkistetyistä ilmaisuista koodaa-
malla alaluokat, jotka kuvasivat pelkistettyjen ilmaisujen yhteisiä piirteitä. 
 

 
PELKISTETTY ILMAISU 

 

 
ALALUOKKA 

 
Uudet tilanteet, tutustuminen ja su-
juva yhteistyö vaativat yhteistä aikaa. 
 
Yhdessä suunniteltu muutos lisää yh-
teenkuuluvuutta ja yhteistyötä muut-
tuvissa tilanteissa. 
 
 
Tietysti sen pitäisi olla niin, että jokai-
nen kantaa kortensa kekoon, tai se on 
ainakin se lähtökohta, kun tiimiin 
mennään. 
 

 
Yhteiset käytännöt ja yhdessä sopimi-
nen 

 

Taulukko 2. Pelkistetyistä ilmaisuista alaluokaksi. 

 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

Tutkijat tunnistivat aineiston analysoinnin tuloksena 13 alaluokkaa. Ala-
luokkia yhdistelemällä muodostui kuusi pääluokkaa: Yhteiset tavoitteet, 
toimiva yhteistyö, muutoksen kokeminen, osallisuuden kokeminen, yhtei-
set arvot muutoksen johtaminen (Taulukko 3).  
 

 
ALALUOKKA 

 

 
PÄÄLUOKKA 

Yhteiset käytännöt ja yhdessä sopi-
minen 
 
Toimintamallit tukevat kokemusta 
tasapuolisuudesta 
 

Yhteiset tavoitteet 
 

Säännölliset tapaamiset tukevat yh-
teistyötä 
 
Toimivat rakenteet 
 

Toimiva yhteistyö 

Tunteiden huomioiminen muutok-
sessa 
 
Suhtautuminen muutokseen 
 

Muutoksen kokeminen 
 
 
 

Omaan työhön mahdollisuus vai-
kuttaa 
 
Osallistumalla voi vaikuttaa muu-
tokseen  
 
Osallistuminen luo yhteenkuulu-
vuutta muutoksessa 
 

Osallisuuden kokeminen 
 
 
 
 
 
 

Tiimin jäsenet kunnioittavat toisi-
aan ja mielipiteitä 
 
Luottamus on edellytys tiimin toi-
minnalle 
 

Yhteiset arvot 

Muutoksen johtaminen on tavoit-
teellista ja osallistavaa 
Kokemus esimieheltä saatavasta tu-
esta 
 
Kokemus muutoksen johtamisesta 
 

Muutoksen johtaminen 
 

Taulukko 3. Alaluokista pääluokaksi. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen tulokset esitellään pääluokkien (taulukko 3) mukaan. Tulok-
sissa kerrotaan, miten seitsemän haastateltua opettajaa kokivat yhteiset 
tavoitteet, toimivan yhteistyön, muutoksen kokemisen, osallisuuden koke-
misen sekä yhteisten arvojen vaikuttavan tiimiytymisen onnistumiseen. Li-
säksi käydään läpi muutoksen johtamisen vaikutuksia onnistuneessa tii-
miytymisessä. Johtopäätöksissä saatuja tuloksia peilataan aiempiin tutki-
muksiin ja kirjallisuuteen. 
 
 

5.1 Yhteiset tavoitteet 

Kaikki haastateltavat toivat esiin, että tavoitteiden saavuttaminen edellyt-
tää kaikkien tiimin jäsenten sitoutumista ja yhteistyötä. Selkeät tehtävän 
kuvat edistävät tavoitteisiin pääsyä. Haastateltavat kertoivat, että toivovat 
tavoitteiden olevan   kirjattuna ja helposti saatavilla. Haastateltavat odot-
tavat tiimin jäseniltä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamallei-
hin.  
 

Parasta on, jos tiimin jäsenet kokevat olevansa oikeassa pai-
kassa ja tietävät, mikä tiimin tavoite on. 
 
Sitoutuminen tiimin perustehtävään ja pyrkimys viedä asioita 
tavoitteiden mukaisesti eteenpäin ovat ne tärkeimmät asiat 
toimivan tiimin kannalta, tästä se syntyy se luottamuskin. 

 
Haastateltavien mukaan tiimin tavoitteiden toteutuminen edellyttää ta-
voitteiden seurantaa ja arviointia. Tavoitteisiin pitää palata säännöllisesti 
ja tarkistaa, onko suunta oikea. Tarvittaessa tiimi tekee korjausliikkeitä. 
Osa haastateltavista toi esiin, että tiimin jäsenet ovat usein erilaisissa elä-
mäntilanteissa, jolloin sitoutuminen työhön ja tavoitteisiin saattaa vaih-
della huomattavasti. Haastateltavat toivoivat, että erilaiset elämän tilan-
teet huomioitaisiin tiimin tavoitteita asetettaessa, jotta vastuu ei kasaannu 
vain osalle tiimin jäsenistä. 
 
Haastateltavat pitivät tärkeänä asioiden etenemisestä tiedottamista tiimin 
sisällä, sekä ulospäin tiimistä. Tiedottaminen tekee tiimin toiminnan näky-
väksi. Haastateltavien mukaan tiedottamisen tavoista on hyvä sopia tiimin 
jäsenten kesken jo tiimiytymisen alussa. Osa haastateltavista piti tärkeänä 
sopia kuka tiedottaa kenelle ja mistä asioista. Joidenkin haastateltavien 
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mukaan tiedotusvastuu oli sovittu selkeästi yhdelle ihmiselle. Haastatte-
luissa tuli esiin, että tiedottamisen pitää palvella tiimin tavoitteiden toteu-
tumista. Haastateltavat kertoivat, että tiimin jäsenten osaaminen ja kiin-
nostus tiimin toimintaa kohtaan lisää halua toimia tiimin tavoitteiden mu-
kaisesti.  
 

5.2 Toimiva yhteistyö 

 
Haastateltavien mukaan sujuva yhteistyö vaatii yhteistä aikaa ja tutustu-
mista. Haastateltavat kokivat kuitenkin, että helpointa yhteistyö ja tiimiy-
tyminen on silloin, kun tiimin jäsenet ajattelevat asioista saman suuntai-
sesti. Yhdessä suunniteltu muutos lisää   haastateltavien mukaan yhteen-
kuuluvuutta. Yhteistyö koettiin sujuvaksi ja luontevaksi omassa tiimissä, 
mutta yhteistyö toisen koulun opettajien kanssa vaati aina aikaa ja tutus-
tumista. Suuri osa haastateltavista kuitenkin koki, että vaikka yhteistä lu-
kiota ei tullutkaan on yhteistyötä helpompi jatkaa yhteisten tapaamisten 
pohjalta.  
 

Yhdessä aloitetaan ajoissa pitämään yhteisiä VESO- päiviä ja 
koulutuspäiviä, keskustellaan eri teemojen ympärillä. Helpot-
taa, kun tutustuu toiseen työyhteisöön.  

  
Kaikki opettajat ovat olleet mukana suunnittelemassa muu-
tosta. On harmi, että nyt ei voikkaan kaikkea toteuttaa.  On 
tehty paljon työtä, nyt on pettymys suuri. Osan voi kuitenkin 
ajatella siirtävän omaan kouluun. Uusi opetussuunnitelma 
mahdollistaa kuitenkin yhteistyön syventämisen jatkossakin. 

 
Haastateltavien mielestä hyvä yhteishenki, erilaisuuden hyväksyminen ja 
salliva kulttuuri edistävät tiimiytymistä.  Hyvä yhteishenki syntyy siitä, että 
kuullaan kaikkien mielipiteet ja ne käsitellään yhteisesti. Asiat ratkaistaan 
puhumalla yhdessä sovittuun aikaan, jolloin jokainen saa äänensä kuulu-
viin.  Kiinnostus tiimin perustehtävään lisää tiimin toimivuutta. Haastatel-
tavat kertoivat, että toimivaa yhteistyötä tukee tiimin jäsenten oikea- ai-
kainen aktiivisuus ja vaikuttaminen. Osa haastateltavista nosti esiin, ettei 
tiimin koko saa olla liian suuri suhteessa tavoitteeseen. Pienempi tiimi on 
haastateltavien mukaan usein tehokkaampi. Eräs haastatelluista nosti esiin 
sattuman näkökulman. Hänen mukaansa tiimin toimivuus on välillä kiinni 
sattumasta, ei niinkään tarkkaan mietitystä kokoonpanosta. 
  

Ideaalitapauksessa tiimissä olisi henkilöt, jotka olisivat kiin-
nostuneita siitä, minkä takia tiimi on muodostettu. 
 
Erilaisuuden hyväksyminen, salliva kulttuuri, näkyy elämässä 
niin koulussa kuin toiminnassakin. 
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Miltei kaikki haastateltavat kertoivat, että rutiinit ja selkeät rakenteet edis-
tävät toimivan yhteistyön kehittymistä tiimiytymisen alussa. Haastatte-
luissa nousi esiin, että sujuva yhteistyö vaatii yhteistä sopimista ja yhte-
neväisiä käytäntöjä. Osa haastateltavista koki, että jos tiimin toiminta on 
säännöllistä ja yhteistyö toimivaa, voi tiimin jäsenissä tapahtua vaihdoksia. 
 
Yhteistyön kannalta haastateltavien mielipiteet erosivat toisistaan tiimin 
organisoitumisessa ja tiiminvetäjän valinnan osalta.  Osa haastateltavista 
totesi, että tiimi tarvitsee selkeän vastuuhenkilön ja osa haastateltavista 
oli sitä mieltä, että vastuut ja tehtävät voidaan jakaa tiimin jäsenten kesken 
eikä erillistä vetäjää tarvita.  Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki 
haastateltavat kokivat toimivan yhteistyön tukevan tiimiytymisen onnistu-
mista.  
 

5.3 Muutoksen kokeminen 

Haastateltavista osa koki omien tunteiden vaikuttavan sekä positiivisesti, 
että negatiivisesti ajatuksiin muutoksesta. Hyvänä koettiin uudet toimi-
vammat tilat, negatiivisena muutoksen mukanaan tuoma epävarmuus. 
Muutokseen suhtauduttiin kuitenkin ammatillisesti. Haastateltavat opet-
tajat kokivat joissakin kohdin muutosta ulkopuolista painetta omaa työs-
kentelyään kohtaan. Tämä aiheutti hetkittäistä negatiivisuutta muutosta 
kohtaan. 
 

Paineita kohdistui meihin opettajiin, ja toisaalta pitääkin koh-
distua, ei voinut jäädä tuleen makaamaan.  Nyt vaaditaan 
enemmän ja on tehtävä enemmän töitä, jotta tulevaisuus on-
nistuu, vaikkei yhdistyttykään. Ei saa lähteä negatiivisiin aja-
tuksiin mukaan. 

 
Kaikki haastateltavat kokivat, että aiemmat kokemukset muutoksesta vai-
kuttavat asennoitumiseen meneillään olevaa muutosta kohtaan. Joidenkin 
haastateltavien mukaan muutosta miettii ensin henkilökohtaisten koke-
musten ja oman tilanteen kautta, ja vasta sen jälkeen kokonaisuuden kan-
nalta. Vanhasta luopuminen ja ennakkoluulot vaikuttavat haastateltavien 
mukaan muutoksen kokemiseen.  
 

Aiemmista muutoksista on ollut hyötyä. Oli luottavainen 
mieli, että yhdistyminen onnistuisi.  
 
Suunnittelun alussa tuli ekana tuli mieleen pitääkö muuttaa 
jotakin konkreettisesti omassa työssään ja varsinkin opetuk-
sessaan tai tippuuko palkka tai jotain tämmöisiä asioita. 

 
Haastateltavat korostivat, että ennen kokonaisuuden hahmottamista on 
pystyttävä käsittelemään omat tunteet tulevaa muutosta kohtaan.  Haas-
tatteluista nousi esiin, että tiimiytyminen on muutos, johon vaikuttavat 
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vahvasti aiemmat kokemukset. Haastateltavien mukaan tiimiytyminen 
vaatii onnistuakseen henkilökohtaisten kokemusten ja odotusten huomi-
oimisen kokonaisuutta suunniteltaessa ja arvioitaessa.   
 
Useimmat haasteltavat toivat esiin, että toimivat rakenteet tukevat muu-
tosta. Haastateltavat korostivat, että rakenteet pitää luoda yhdessä tiimiy-
tymisen alkuvaiheessa. Toimivat rakenteet auttavat myös, kun pitää pois 
oppia jostain vanhasta.  Haastateltavat kertoivat, että mitä enemmän on 
mahdollista vaikuttaa päätöksentekoon, sitä myönteisemmäksi muutos 
koetaan. 
 
Muutoksen kokemiseen vaikuttaa joidenkin haastateltavien mielestä se, 
millaisiin osiin muutos pystytään pilkkomaan.  Suurikin muutos onnistuu ja 
siihen voi sitoutua, jos muutos pystytään pilkkomaan muutoksessa mu-
kana olevien kannalta sopiviksi palasiksi ja asettamaan muutokselle osata-
voitteet. 
 

5.4 Osallisuuden kokeminen 

Haastateltavien mukaan osallisuuden kokemus suunnitteluvaiheessa vai-
kuttaa tiimiytymisen onnistumiseen ja sen mielekkyyteen sekä omaan jak-
samiseen muutoksessa. Muutoksen suunnittelu mahdollistaa uudenlaisen 
ajattelun ja toiminnan. Osa haastateltavista koki yhdessä suunnittelun ja 
tekimisen lisäävän yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöjen välillä. 
 

Mukana olemalla ja yhteisöllisyyttä kokemalla voi vaikuttaa, 
mutta väsymys tuli jossain vaiheessa ja suunnittelu ei ollut 
enää mielekästä. 

 
Osa haastatelluista koki tiimiytymisen vaativan sitoutumista ja kehittä-
mismyönteisyyttä. Aktiivisuus ja vaikuttaminen vaativat ajantasaista ja 
läsnä olevaa osallistumista sekä osallistamista. Oman mielipiteensä ilmai-
seminen mahdollistaa vaikuttamisen omaan työhön. Haastateltavat koki-
vat pystyneensä vaikuttamaan kaikki jollakin tavalla muutoksen suunnitte-
luun. 
 

Aktiivisutta tarvitaan sekä itseltä, että koko yhteisöltä. Osal-
listumalla oman jaksamisen mukaan, vaikuttamista silloin, 
kun on sen aika, ei jälkikäteen. Tehdystä työstä konkretiaa 
käyttöön. Keskitytään työhön. 

 
Osallisuuden kokemus syntyi kaikkien haastateltavien mielestä kiinnostuk-
sesta yhteistä tekemistä kohtaan toiset huomioiden. Oman mielipiteen il-
maisu ja yhteinen suunnittelu vaikuttavat haluttuun lopputulokseen. Haas-
tateltavien mukaan osallisuuden tunteella on vaikutusta työssä jaksami-
seen ja onnistuneeseen tiimiytymiseen. Haastateltavat toivat myös esiin, 
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että osallisuus tuo tunteen vaikuttamisen mahdollisuudesta asioissa ja sa-
malla hyvää oloa. 
 
 

5.5 Yhteiset arvot 

Haastateltavat toivat esille, että tiimin jäsenten on kunnioitettava toisia 
tiimin jäseniä ja heidän mielipiteitään. Tiimin jäseneltä odotetaan avoi-
muutta, kannustusta ja postitiivisuutta. Luottamus ja yhteishenki tiimissä 
auttavat eteenpäin vaikeissa tilanteissa. Tiimissä pitää arvostaa muiden tii-
min jäsenten työskentelyä tiimin edun mukaisesti. Yhteiset arvot tukevat 
yksilöä tiimissä. 
 

Arvot näkyvät monella tavalla, laaja-alaisena ymmärryksenä, 
joustavuutena, lämmin työyhteisö, ymmärtävä yhteisö, tie-
tyllä tavalla työ on perustana tekemiselle, hyväksyminen, 
jotta saa olla oma itsensä. 

 
Osa haastateltavista pohti, miten toimitaan, jos tiimin jäsenten välillä ei ole 
luottamusta. Tällöin luottamusta tiimin jäsenten kesken lähdetään raken-
tamaan yhteisten tavoitteiden ja toiminnan kautta. 
 

On ollut tilanteita, joissa on syntynyt luottamuspulaa, kun 
joku ei ole hoitanut hommiaan, jolloin täytyy sitten vähän 
backupata, kun yhdessähän näitä hommia tehdään. 

 
Haastateltavat toivat esiin, että yhteinen aika ja vapaa yhdessäolo edistä-
vät tiimiytymistä. Yhteiset arvot pohjautuvat kaikkien haastateltavien mu-
kaan opetussuunnitelman arvoihin, jotka jalkautetaan omaan työhön. 
Haastateltavien mukaan me- henki nousee yhteisestä arvopohjasta ja on 
tärkeässä roolissa tiimiytymisen onnistumisessa.  Yhteiset arvot vapautta-
vat tiimissä paljon energiaa sekä antavat uusia voimavaroja yhteistyöhön. 
Yhteiset arvot ohjaavat toimintaa arjessa siten, ettei omia näkemyksiään 
tarvitse jatkuvasti perustella, koska ne perustuvat yhteisesti sovittuihin ar-
voihin.   
 

5.6 Muutoksen johtaminen 

Haastateltavat toivat esiin tärkeänä esimiehen ominaisuutena muutosta 
johdettaessa esimiehen kyvyn tukea työntekijän itseohjautuvuutta ja an-
taa vastuuta työntekijälle. Esimies johtaa tiimiytymistä omalla esimerkil-
lään, yhteisten arvojen mukaisesti.  Aiemmin mainitut yhteiset tavoitteet 
nousivat haastatteluissa esiin myös johtamisen näkökulmasta.  Tiimiyty-
mistä johdettaessa haastateltavat kokivat merkitykselliseksi johtaa sekä 
yksilöitä, että tiimiä kohti yhteistä tavoitetta.  Jotkut haastateltavista toi-
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voivat johtajuudelta kykyä henkilökohtaistaa tavoitteita tiiminjäsenille.  
Haastateltavien mielestä muutoksen johtamisen pitää olla tavoitteellista ja 
osallistavaa. Tiimin jäsenen sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin tukee joh-
tamista. Haastateltavat kokivat tukevansa omaa esimiestään keskusteluin 
ja olemalla aktiivinen toimija tiimissä.  
 

Odotan esimieheltä luottamusta, antaa vapaat kädet toimia 
tavoitteiden suuntaan, puuttuu jos huomaa tuen tarpeen.  
 
Esimies johtaa omalla esimerkillä, luo samalla toimintata-
poja.  Yhteiset tavoitteet näkyvät toiminnassa. 

 
Tiimiytymiseen on helpompi sitoutua, mikäli jäsenyys pohjautuu vapaaeh-
toisuuteen. Jos tiimiytyminen ei onnistu vapaaehtoisuuteen perustuen toi-
vovat haastateltavat esimieheltä napakkuutta puutua tilanteeseen.  Haas-
tateltavien mukaan tiimin tavoite ja tarve tiimiytymiselle määrittelevät kui-
tenkin, millaista osaamista tiimiin tarvitaan. Haastateltavat toivat esiin, 
että esimiehen pitää tunnistaa tiimin jäsenten tavat oppia uutta tai van-
hoista tavoista pois, jotta johtamisella voidaan tukea tiimin oppimista.  
Johtamiselta haastateltavat odottavat avoimuutta ja rehellisyyttä, tällöin 
säilyy luottamuksellinen työskentelyilmapiiri tiimissä.  Muutama haastatel-
tava toi esiin sen, että johtajan on hyväksyttävä itsensä ja oltava tasapai-
nossa itsensä kanssa, jotta pystyy tukemaan muita. 
 

Tiimin kokoonpanoon on olemassa kaksi tapaa, joko ylhäältä 
nimeäminen tai vapaaehtoisuuden pohjalta. Vapaaehtoisuus 
on aina parempi. 
 
Esimiehellä pitää olla napakkuutta, avoimuutta, jousta-
vuutta, erilaisuuden hyväksymiskykyä ja antaa vaikutusmah-
dollisuuksia kaikille sekä kykyä tehdä selkeitä päätöksiä.  

 
Haastateltavat kokivat palautteen saamisen esimieheltä tärkeäksi, se edis-
tää tiimiytymistä. Palautteen toivottiin olevan sekä positiivista, että raken-
tavaa palautetta. Eräs haastateltavista toivoi esimiehen pitävän tiimille yh-
teiset kehityskeskustelut.  Yhteisellä kehityskeskustelulla nähtiin olevan 
merkitystä paremman yhteistyön ja työsuorituksen kannalta tiimin toimin-
nalle.  Haastateltavat toivoivat esimiehen luottavan tiimin jäseniin ja jaka-
van vastuuta tasapuolisesti samalla mahdollistaen itseohjautuvuuden.    
Tärkeänä ajatuksena nousi esille johtajuuden vaatimuksista luovuus, jonka 
avulla selvitään haasteellisista tilanteista, kun tiimi ei pääse eteenpäin.  
Luova johtaja tarjoilee tiimille uudenlaisia ratkaisuja tai tietoa, millä pääs-
tään eteenpäin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Opinnäytetyön tulokset toistavat samoja teemoja, mitä aiemmat tutki-
mukset ja kirjallisuus. Tuloksista muodostuu kokonaisuus, jonka avulla voi-
daan löytää askeleet kohti tiimiytymisen onnistumista muutoksessa.    
 
Onnistunut tiimiytyminen muutoksessa vaatii toimivaa ja tavoitteellista 
yhteistyötä sekä tiimin jäsenten sitoutumista tiimin toimintaan. Tiimin jä-
senten kokemus yhteistyöstä tulee esiin myös Raappanan ja Valon (2014, 
s. 12-13) tutkimuksessa. Onnistunutta tiimiytymistä ja tiiminä toimimista 
edistää selkeät yhteiset tavoitteet sekä päämäärätietoinen toiminta.  Mer-
kityksellinen asia tiiminä toimimisessa on yhteinen tiimin tavoitteiden 
määrittely, tavoitteiden selkeys sekä työskentely yhteistyössä tiimin ta-
voitteiden saavuttamiseksi (Levi, 2014, s. 3-5). 
 
Tärkeä asia onnistuneen tiimiytymisen kannalta on tiedonkulku ja tiedot-
taminen tiimin sisällä ja tiimistä ulospäin. Janhonen (2010, s. 67-70) kertoo 
väitöskirjassaan, että tiedon jakaminen auttaa yhteisten tavoitteiden ja ar-
vojen muodostamiseen tiimissä. On kuitenkin sovittava yhteisesti, mitä tie-
toa jaetaan ja millä tavalla.  
 
Vastuunjaon merkitys näkyy opinnäytetyön tuloksissa, ja sillä on vaikutus 
tiimiytymisen onnistumiseen.  Vastuun jakaminen tiimin jäsenten kesken 
vaatii yhteistä keskustelua sekä myös yksittäisen tiimin jäsenen voimava-
rojen ja yksilöllisten ominaisuuksien huomioimista. Tasapuolisuuden koke-
mus ja vastuunotto tiimityössä nousevat vaateeksi tiimille, koska tiimi ko-
kee usein olevansa kehittämisvastuussa tiimin toiminnasta. (Janhonen, 
2010, s. 71-72) On hyvä myös huomioida, että tiimiytyminen auttaa tiimin 
jäsentä motivoitumaan ja sitoutumaan tavoitteisiin sekä kehittämään 
omaa työtään ja osaamistaan (Koivukoski ym., 2009, s. 15). Tämä asia nousi 
esiin myös tuloksissa ja sen koettiin edistävän tiimin jäsenenä toimimista 
yhteisten tavoitteiden mukaisesti. 
 
Onnistunut tiimiytyminen muutoksessa vaatii tiimin jäseniltä saman suun-
taista ajatusmaailmaa. Saman kaltainen ajatus- ja arvomaailma pitää ryh-
mää koossa. On kuitenkin tiimin toiminnan ja tehokkuuden kannalta ide-
aalia, että tiimissä on myös jäseniä, jotka eivät ole muun ryhmän kanssa 
aivan saman kaltaisia ajatuksiltaan. (Kazenbach ym., 2010, s. 100- 101, 
139) 
 
Hyvä yhteishenki ja salliva kulttuuri tukevat onnistunutta tiimiytymistä 
muutoksessa.  Tiimin sisällä on tärkeää ymmärtää erilaisuutta. Tiimin jäse-



32 
 

 
 

nillä on omat kokemukset ja arvot, jotka vaikuttavat tiimin muotoutumi-
seen ja yhteiseen tulevaisuuteen tiiminä (Rytikangas, 2011, s. 114-115).  
Onnistunut tiimiytyminen vaatii yhteistä aikaa ja tutustumista. Yhdessä 
suunnittelu lisää yhteenkuuluvuutta. Tulosten mukaan tiimiytymisessä on 
tärkeää ottaa huomioon kaikkien tiimin jäsenten mielipiteet ja ylläpitää 
avointa vuorovaikutusta. Tiimin jäsenen pitää pystyä vaikuttamaan tiimin 
toimintaan. 
 
Tiimiytyminen onnistuu parhaiten ja tiimin toiminta on tehokkainta, jos tii-
min koko ei ole liian suuri. Tiimin koolla onkin suuri merkitys tiimiytymisen 
onnistumiseen ja tiimin toimintaan. Pienen ryhmän toiminta on sujuvaa, 
mutta toisaalta liian pienessä ryhmässä ei muodostu välttämättä tarpeeksi 
näkökulmia ja tiimin ajattelu kapenee (Huusko, 2007, s. 67). 
 
Rutiinit ja selkeät rakenteet edistävät tiimiytymisen onnistumista. Yhdessä 
sovitut toimintatavat ja rakenteet ovat välttämättömät tiimin toiminnalle. 
Tiimiytymisen alussa tiimin jäsenten onkin hyvä luoda yhdessä säännöt ja 
toimintatavat, joiden mukaan tiimissä toimitaan.  (Spiik, 2007, s. 20) Tiimin 
jäsenet ovat kaikki vastuullisia toimijoita tiimissä, mutta opinnäytetyön tu-
losten mukaan tiimissä on hyvä olla myös vastuuhenkilö, joka ottaa veto-
vastuun tiimin toiminnasta. Tiimin vetäjä toimiikin usein tiedon välittäjänä 
tiimin ja tiimin ulkopuolisten tahojen välillä. Tämän lisäksi tarvitaan kuiten-
kin paljon vuorovaikutusta tiimin jäsenten kesken. (Janhonen, 2010, s. 72)  
 
Onnistuneessa muutoksessa on huomioitava muutoksessa mukana ole-
vien henkilökohtaiset tunteet ja aiemmat kokemukset muutoksista. Muu-
tos luo usein ensin epävarmuutta ja ulkopuolisia paineita työn tekemiselle. 
Tärkeää onnistumisen kannalta onkin, että muutokselle on luotu yhteiset 
tavoitteet ja niistä johdetut välitavoitteet ohjaavat toimintaa päämäärää 
kohti. Myös Juppo (2011, s. 30) korostaa väitöskirjassaan tavoitteiden aset-
tamisen tärkeyttä muutoksen läpiviennissä. Tavoitteet selkiyttävät kaikille 
muutoksessa mukana oleville, mitä muutoksella tavoitellaan.  Selkeät ta-
voitteet auttavat sitoutumaan ja muokkaamaan toimintaa muutoksen vaa-
timalla tavalla (Koivukoski ym., 2009, s. 34). Vaiheittain etenevässä muu-
toksessa annetaan muutokseen osallistuville paremmin aikaa sopeutua tu-
levaan muutokseen, jolloin on mahdollista tehdä tarvittavia korjausliik-
keitä muutoksen edetessä (Stenvall ym., 2007, s. 25). Onnistuneessa muu-
toksessa pystytään suunnittelulla ja arvioinnilla luomaan sellainen aika-
taulu ja välitavoitteet, jotka mahdollistavat muutoksen etenemisen halli-
tusti, ja samalla kuitenkin jatkuvan etenemisen   päämäärää kohden.  
 
Onnistunut tiimiytyminen muutoksessa vaatii huomioimaan tiimiytymisen 
lisäksi muutoksen mukanaan tuomia erityispiirteitä. Opinnäytetyön mu-
kaan muutos koetaan onnistuneeksi silloin, kun se on hyvin suunniteltu ja 
päätöksen teossa on huomioitu muutoksessa mukana olevien mielipiteet, 
ja tiimin jäsenet kokevat voivansa vaikuttaa muutokseen. Voidaan siis to-
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deta, että onnistunut tiimiytyminen vaatii osallisuuden tunnetta tiimin jä-
senissä. Osallisuus koostuu vastuun otosta, sitoutumisesta ja vaikuttami-
sen mahdollisuuksista.  (Nivala ym., 2013, s. 22) 
 
Osallisuuden kokemuksella on suora vaikutus tiimiytymisen onnistumi-
seen. Ilman osallisuutta ei tiimiytymistä tai muutosta koeta mielekkäänä, 
eikä siihen ole silloin helppo sitoutua. Vaikuttaminen on tulosten mukaan 
yhteydessä osallisuuden kokemukseen. Osallisuus määritelläänkin henki-
lökohtaisiin kokemuksiin liittyvänä tunteena, joka tuovat yhteisöön kuulu-
misen kokemuksen. Osallisuus mahdollistaa päätöksentekoon osallistumi-
sen. (Leemann ym., 2016, s. 6) 
 
Onnistuneen tiimiytymisen kannalta osallisuudella on suuri merkitys työ-
hyvinvointiin. Osallisuuden kokemus auttaa jaksamaan työssä ja luo työhy-
vinvointia. Aktiivisuus tiimin toimintaan lisääntyy osallisuuden myötä. On 
hyvä muistaa, että osallisuus on henkilökohtainen tunne kuulumisesta yh-
teisöön, eikä tunnetta voi tavoittaa ulkoapäin määritetyllä osallistumisella. 
(Nivala ym., 2013, s. 14) Työhyvinvoinnin lisääntyminen vaatii siis osalli-
suuden näkökulmasta henkilökohtaista tunnetta kuulumisesta tiimiin ja 
kokemusta siitä, että voi vaikuttaa ja olla aktiivinen toimija tiimissä. 
 
Onnistuneessa tiimiytymisessä korostuu tulosten mukaan tiimin yhteiset 
arvot, jotka tukevat myös yksilön toimintaa. Arvot ovat osa yhteisön tai 
organisaation toimintakulttuuria, ja ne kertovat mitä yhteisössä arvoste-
taan, ja mitä toimintaa yhteisö ei hyväksy. (Kunnari, 2008, s. 281) Yhteisistä 
arvoista keskeisimmiksi tuloksissa nousevat kunnioitus tiimin jäseniä koh-
taan, sekä luottamus, jotka selkeästi edistävät onnistunutta tiimiytymistä. 
Luottamuksen muodostuminen tiimin jäsenten kesken vaatii aikaa ja yh-
dessäoloa sekä yhteisiä onnistumisen kokemuksia. Kunnioitus syntyy usein 
teoista, mutta siihen vaikuttaa myös aikaisemmat kokemukset. Tiimin jä-
seneltä odotetaan lisäksi avoimuutta, kannustusta ja positiivisuutta. Yhtei-
nen toimintakulttuuri rakentuu tiimin yhteisten arvojen pohjalle, jotka luo-
vat oikeanlaisen pohjan tiimin toiminnalle.  (Barnas & Addams, 2017, s. 17-
18) 
  
Muutoksen johtaminen on oleellinen osa tiimiytymisen onnistumista muu-
toksessa. Tulosten mukaan esimiehen odotetaan johtavan omalla esimer-
killään yhteisten arvojen mukaisesti. Muutosta johtaessa esimiehen toivo-
taan tukevan itseohjautuvuutta ja jakavan tasapuolisesti vastuuta kaikille 
tiimin jäsenille. Esimiehen pitääkin pystyä määrittämään tiimin jäsenten 
valtuudet toimia tiimin tavoitteiden mukaisesti ja nähdä tiimin toiminta-
edellytysten turvaaminen ja asioiden priorisointi omana tehtävänään muu-
toksen johtamisessa. (Taipale, 2004, s. 225) Itse muutoksen johtamisen 
odotetaan olevan tavoitteiden mukaista ja osallistavaa, näiden merkitystä 
tarkasteltiin jo aiemmin johtopäätöksissä. Esimieheltä toivotaan pa-
lautetta tiimin jäsenten toiminnasta, ja hänen oletetaan puuttuvan ei- toi-
vottuun käyttäytymiseen. Ei-  toivottu käyttäytyminen voi olla muutosvas-
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tarintaa, koska tiimin jäsenet saattavat kokea sen hetkisten toimintatapo-
jen olevan uhattuna. Tällöin esimiehen pitää pystyä entistä tarkemmin pe-
rustelemaan muutoksen etenemisen vaiheet.  (Carnall, 2007, s. 4) Onnis-
tunut tiimiytyminen muutoksessa vaatii aina osaavaa ja aktiivista johta-
mista. Tiimin johtaminen vaatii kykyä muuttaa omaa, sekä tiimin toimintaa 
tarvittaessa tavoitteiden suuntaisesti. Tilanteeseen sopiva toimintatapa 
löytyy analysoidun tiedon avulla. (Northouse, 2007, s. 209)   
 
Tuloksista voidaan tiivistää, että onnistunut tiimiytyminen muutoksessa 
vaatii   sitoutumista yksittäiseltä työntekijältä, työyhteisöltä sekä esimie-
heltä. Tavoitteet tiimin toiminalle ja muutokselle ovat tärkeät. Tiimiytymi-
sessä toimiva yhteistyö ja osallisuuden kokemus syntyvät yhdessä tekemi-
sen ja yhdessäolon kautta vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa. Tasapuo-
linen vastuunjako tiimissä koetaan tärkeäksi. Tiimi tarvitsee selkeät raken-
teet sisältäen sopimuksen tiedon kulusta tiimin sisällä ja tiimistä ulospäin.  
Tiimi luo yhteisen toimintakulttuurin tiimiytyessään. Toimintakulttuurin 
perusta on tiimin yhteinen arvopohja.  
 
Kaikki yksittäisen tiimin jäsenen tiimiytymistä edistävät asiat on hyvä 
nähdä myös johtamisen näkökulmasta. Tulokset kertovat, miten tiimin jä-
senet haluavat tulla johdetuksi. Muutoksen ja tiimiytymisen johtaminen 
vaatii   hyvää suunnittelua ja osaavaa johtamista. 
 

7 POHDINTA 

Tässä kappaleessa tarkastellaan eettisestä näkökulmasta opinnäytetyössä 
tehtyjä valintoja ja toteutusta. Luvussa käydään myös läpi opinnäytetyön 
luotettavuuteen vaikuttaneita tekijöitä sekä millaisia asioita tämän opin-
näytetyön pohjalta nousee jatkotutkimusaiheeksi. 

7.1 Tutkimuksen eettiset kysymykset ja luotettavuus 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti tutkijoiden kiinnostus tiimiytymisen ja 
muutoksen johtamista kohtaan.  Aiheen ajankohtaisuutta ja työelämäläh-
töisyyttä kuvaavaa on, että opinnäytetyön aihetta valittaessa oli sosiaali- 
ja terveysalalle tulossa lähivuosina isoja muutoksia, joiden johtaminen tu-
lisi olemaan suuri haaste. Aiheen valinnassa onkin hyvä huomioida ajan-
kohtaisuuden lisäksi hyödynnettävyys tulevaisuudessa (Kananen, 2008, s. 
133).  
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Koko prosessin ajan opinnäytetyötä ovat ohjanneet tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan (2012, s. 6-7) määritelmät ohjeet hyvälle tieteelliselle käy-
tännölle. Hyvän tieteellisen käytännön ohjeet näkyvät työn eri vaiheissa 
muun muassa tutkimusluvan hakemisessa, lähteiden käytössä ja rapor-
toinnissa.  
 
Aineisto hankittiin teemahaastattelujen avulla. Tutkijoille oli alusta asti sel-
keää, että aineiston keruu tapahtuisi teemahaastattelemalla opettajia, 
koska itse tiimiytyminen ja muutos olivat aiheina tutkijoille tuttuja, mutta 
konteksti, johon nämä kaksi tuttua termiä liitettiin, oli tutkijoille vieras. 
Teemahaastattelun avulla pystyttiin keskittymään haastateltavien kerto-
muksiin ja heidän asialle antamiin merkityksiin paremmin, kuin hankki-
malla aineisto muilla tavoin.  
 
 Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla lukion opettajia kahdessa Hä-
meenlinnalaisessa lukiossa. Valinnat haastatteluun osallistuvista opetta-
jista tekivät lukioiden rehtorit huomioiden tutkimukseen osallistumisen 
vapaaehtoisuuden. Ennen haastattelujen toteuttamista haastatteluun 
osallistuvat opettajat saivat sähköpostitse (liite 1) tietoa tutkimuksen to-
teutuksesta ja haastatteluteemoista. Tämä etukäteistieto auttoi haastatel-
tavia orientoitumaan haastattelutilanteeseen. Onkin tärkeää, että tutki-
mukseen osallistuvat henkilöt saavat etukäteen tietoa tutkimuksena ai-
heesta, tavoitteista, tutkijoista sekä aineiston keruun luottamuksellisuu-
desta, jotta heillä on mahdollisuus pohtia rauhassa tutkimukseen osallistu-
mistaan. (Kylmä & Juvakka, 2007, s. 149)   
 
Haastatteluissa käytettiin teemahaastattelurunkoa (liite 2), jonka mukai-
sesti haastatteluja   vietiin eteenpäin.  Teemahaastattelussa on kuitenkin 
tärkeää antaa haastateltavan kertoa omat kokemuksensa rauhassa (Kana-
nen, 2008, s. 122). Esihaastatteluissa tutkijat saivat käsityksen haastatte-
luun tarvittavasta ajasta, joten haastattelutilanteet pystyttiin pitämään kii-
reettöminä. 
 
Haastattelutilanteessa tutkijat huomioivat yksilöllisesti jokaisen haastatel-
tavan. Haastattelut toteutettiin Skype- sovellusta käyttäen, mikä saattoi ai-
heuttaa haastateltavista etukäteen ennakkoluuloja ja varautuneisuutta. 
Haastattelun aikana haastateltavat kuitenkin toivat esiin, etteivät koke-
neet sovellutuksen käyttöä hankalana ja haastattelutilannetta vaikeutta-
vana asiana.  
 
Haastattelut tallennettiin huomioiden tietosuoja. Haastattelujen tallenta-
minen lisää tiedon luetettavuutta, sillä tallennettuun haastatteluun on 
mahdollista palata analyysin eri vaiheissa (Kananen, 2008, s. 122).   Itse 
haastattelutilanteessa käytiin vielä läpi osallistumisen vapaaehtoisuus 
sekä haastateltavien mahdollisuus keskeyttää haastattelu niin halutes-
saan. Haastattelun päätteeksi tarkistettiin vielä, että haastateltava on an-
tanut luvan haastattelumateriaalin käyttöön tutkimuksessa.  (Hyvärinen 
ym., 2017, s. 32) 
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Raportoinnissa on kuvattu aineiston hankinta, analysointi ja tulokset vai-
heittain, mikä auttaa lukijaa ymmärtämään paremmin tutkijoiden tekemät 
valinnat. Seikkaperäinen raportointi tutkimuksen eri vaiheista mahdollis-
taa tutkimuksen toistettavuuden, mikä lisää luotettavuutta tuloksia koh-
taan.  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa toistettavuus ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että toinen tutkija päätyisi samaan tulokseen analyysissään.  (Kylmä 
ym., 2007, s. 129) Ennen kaikkea raportoinnin tarkkuus antaa mahdollisuu-
den arvioida tutkimuksen toteutusta ja tuloksia, joka lisää osaltaan tutki-
muksen luotettavuutta (Kananen, 2008, s. 125). 
 
Aineiston kyllääntyminen eli saturaatio on merkittävä osa luotettavuuden 
arviointi. Tutkimukseen osallistui seitsemän opettajaa. Tarkoitus oli saada 
yhteensä kymmenen haastateltava mutta tämä ei tutkijoista riippumatto-
mista syistä onnistunut. Haastattelujen aikana tutkijat tekivät huomion, 
että haastateltavat kertoivat asioista hyvin saman suuntaisesti, mikä näkyi 
myös analysointivaiheessa. tämän havainnon perusteella voidaan päätellä, 
etteivät uudet haastateltavat olisi tuoneet aiheeseen merkittäviä uusia nä-
kökulmia. (Kananen, 2008, s. 125) 
 
Käytettäessä teemahaastattelua aineiston hankintamenetelmänä on haas-
tateltavien määrä usein melko pieni. Tämän vuoksi tutkijan pitää olla eri-
tyisen tarkka haastateltavien tunnistettavuuden peittämisessä. Tämän 
avulla estetään sekä tutkimukseen osallistuvien, että muiden henkilöiden 
mahdollisuus tunnistaa haastateltavat. (Kylmä ym., 2007, s. 131) Anonymi-
teetin säilyttämiseksi tulosten esittelyssä kätkettiin haastateltavien tunnis-
tetiedot hyvin tarkasti. Suorat lainaukset muutettiin yleiskielisiksi, ettei nii-
den avulla ole mahdollista tunnistaa haastatteluun osallistujia. (Kankku-
nen, 2009, s. 213) Suorien lainausten käyttö tekee näkyväksi, miten aineis-
ton analysointi on tapahtunut ja miten tutkija on päätynyt esittämiinsä tu-
loksiin (Kankkunen & Vehviläinen- Julkunen, 2010, s. 160). 
 
Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa oli tavoitteena kahden lukion onnis-
tunut tiimiytyminen. Tämä tavoite kuitenkin muuttui prosessin edetessä 
koskemaan yleisemmin onnistunutta tiimiytymistä muutostilanteessa. 
Opinnäytetyön avulla löytyi tiimiytymiseen ja muutokseen liittyviä yleisiä 
elementtejä, joiden vuoksi opinnäytetyön tuloksia on mahdollista käyttää 
mietittäessä tiimiytymistä muutostilanteessa. 

7.2 jatkotutkimusaiheet 

Kaurialan lukio ja Lyseon lukio jatkavat tulevaisuudessa omina toimijoina. 
Kahden eri oppilaitoksen välinen yhteistyö voi kuitenkin olla myös vapaa-
ehtoisuuteen perustuvaa, jolloin sovitaan yhteistä toimintatavoista tie-
tyissä tilanteissa. Yhteistyötä tehdään tällöin yhdessä koetusta tarpeesta. 
Vapaaehtoisessa yhteistyössä ei kumpikaan oppilaitos luovu itsenäisyydes-
tään tai päätösvallastaan. (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvi-
tyksiä, 2007 s. 17) 
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Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi selvittää, miten yhteistyö jatkuu 
ja syventyy Hämeenlinnan Kaurialan lukion ja Lyseon lukion välillä tilan-
teessa, jossa molemmat lukiot jatkavat omina itsenäisinä toimijoina. Mil-
laiseksi toimintakulttuuri, yhteisöjen arvomaailmat ja johtaminen muotou-
tuvat läpikäydyn muutoksen jälkeen, jonka tuloksena jatketaan kuitenkin 
itsenäisinä toimijoina? Onnistunut tiimiytyminen oli tavoitteena yhdisty-
misessä. Löydetäänkö tapoja tiimiytyä jollakin muulla tavalla, kuin yhdisty-
mällä yhdeksi lukioksi? Voiko tiimiytyminen onnistua kahden eri koulun vä-
lillä esimerkiksi jonkin muun tekijän ympärillä?  
 
Tulevaisuudessa on toivottavaa, että tiimiytyminen ja tiimityö toimivat 
johtamisen välineenä sekä muutoksessa, että muutoksen jälkeen. Oleel-
lista tiiminä toimimiselle on kaikkien tiimin jäsenten ja koko organisaation 
sitoutuminen tiimin tavoitteisiin. Kunnioittaminen ja luottamus tiimin jä-
seniä kohtaan on avainasemassa onnistuneessa tiimiytymisessä. Tiimin toi-
mintakulttuurin perusta on yhdessä luotu arvopohja, joka elää arjessa 
mahdollistaen kaikkien osallisuuden.   
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Liite 1 

Saatekirje  
 
 
Hei, 
 
Saimme koulunne rehtorilta yhteystietosi Opinnäytetyömme haastatteluja varten, kiitos 
paljon osallistumisestasi. 
 
 Opiskelemme Hämeenlinnan ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulu-
tutkintoa Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksessa. Opin-
toihimme liittyvä opinnäytetyö on osa Me muuttajat hanketta.  Opinnäytetyössämme 
tarkastelemme tiimejä ja tiimiytymistä. Erityisesti mielenkiinnon kohteenamme on Kau-
rialan lukion ja Hämeenlinnan lyseon lukion mahdollinen yhdistyminen yhdeksi lukioksi.   
 
Opinnäytetyömme tavoitteena on tiimitoiminnan kehittäminen ja onnistunut tiimiyty-
minen. Tarkastelemme opinnäytetyössämme, mitkä tekijät vaikuttavat onnistuneeseen 
tiimiytymiseen ja miten tiimiytymistä pitäisi johtaa. Tarkoituksenamme on tunnistaa 
työntekijöiden näkökulmasta tekijöitä, jotka johtavat onnistuneeseen tiimiytymiseen. 
Johtamisen näkökulmasta opinnäytetyömme tarkoituksena on tunnistaa niitä johtami-
sen elementtejä, jotka tukevat onnistunutta tiimiytymistä.  
Tiedonkeruumenetelmänä käytämme teemahaastattelua, jonka toteutamme haastatte-
lemalla molemmissa kouluissa opettajia Skype- sovelluksen välityksellä. Valinnat haas-
tatteluun osallistujista tehdään kouluissa. Haastatteluun osallistuminen on vapaaeh-
toista ja luottamuksellista. Tuloksia julkaistaessa yksittäisiä haastateltavia ei ole mahdol-
lista tunnistaa. 
 
Haastattelu kestää n. 45 minuuttia.  Olemme laittaneet tämän viestin loppuun aikaeh-
dotuksia, joista toivomme sinun merkitsevän kaikki sinulle sopivat ajat vastaamalla tä-
hän viestiin. Lähetämme haastatteluun osallistuville Skype- linkin sähköpostiin. 
 
Haastatteluteemat: 
 
ONNISTUNUT TIIMIYTYMIEN 
MUUTOS 
TOIMINTAKULTTUURI JA OSALLISUUUS 
TIIMIYTYMISEN JOHTAMINEN 
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Liite 2 
Teemahaastattelurunko     
 
   
Tiimi 
Millainen on mielestäsi toimiva tiimi? 
Kuvaile millaista on nykyisessä koulussasi opettajien välinen tiimityö? 
Millaiset asiat tukevat ja mitkä hankaloittavat mielestäsi tiimityön onnistu-
mista? 
Miten vastuunjako tulisi määritellä tiimissä? 
Mikä on tiimivastaavan tehtävä? 
 
Muutos 
Miten olet osallistunut tulevan muutoksen suunnitteluun? 
Millaiset asiat helpottavat ja mitkä hankaloittavat muutoksen eteenpäin 
viemistä? 
Millaiset valmiudet sinulla on kohdata tuleva muutos? 
Mikä on mielestäsi tavoite Tavastian lukion muutoksessa? 
 
Toimintakulttuuri ja osallisuus 
Millaista yhteistyötä olet tehnyt muiden opettajien kanssa nykyisessä kou-
lussasi? 
Millaista yhteistyötä toivot opettajien välille Tavastian lukiossa? 
Millaisia mahdollisuuksia koulunne opettajilla on käydä yhteisiä keskuste-
luja toimintaan ja opettajan työhön liittyvistä asioista? 
Onko koulussasi mahdollista kertoa oma mielipiteensä asioista ja jos on, 
koetko, että voit mielipiteilläsi vaikuttaa asioihin? 
Miten työyhteisössäsi asetetaan tavoitteet työlle ja toiminnalle? 
 
Johtaminen 
Millaista tukea toivot saavasi esimieheltäsi? 
Miten tuet johtamista omalla toiminnallasi? 
Millaisia rakenteita tarvitaan lukion toimivaan johtamiseen? 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


