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1 JOHDANTO 

1.1 Kehittämishankkeen tausta  

Työvoiman tarjonnan ja työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi, tulee valtion huoleh-

tia elinkeino -, talous-, työ-, koulutus- ja sosiaalipolitiikan yhteensovittamisesta. Hyvinvoin-

nin, talouden kasvun ja korkean työllisyyden takaamiseksi valtio edistää työvoiman tarjon-

taa ja työmarkkinoiden toimivuutta yhdessä työmarkkinajärjestöjen, yritysten, kansalais-

ten, muiden työnantajien sekä kuntien kanssa. (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalve-

lusta 916/2012, 1§.) 

Vuonna 2018 tavoitteena oli maakunta- ja kasvupalvelu-uudistus. Maakuntauudistuksen 

eteneminen voimassa olleen hallituskauden ajalta kuitenkin keskeytyi, mutta kasvupal-

velu-uudistuksen eteenpäin viemistä jatkettiin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2020). Vuoden 2020 hallitusohjelmaan on kirjattu kestävän 

kasvun strategia. Se tähtää tuottavuuden paranemiseen, elinkeinorakenteen monipuolista-

miseen, yritysten uudistamiseen, viennin kasvuun, ja toimintaedellytysten vahvistumiseen, 

sekä kansainvälisen miljardiluokan ekosysteemien syntyyn. (Valtioneuvosto 2019.) Alue-

hallintoviraston ja ELY keskusten yhteisessä strategia-asiakirjassa vuosille 2020–2023 

yksi strategisista painopisteistä kohdistuu elinvoiman lisäämiseen. Tavoitteena on työlli-

syysasteen nostaminen 75 %, uudistuvien ja kasvavien yritysten kansainvälistyminen, 

koulutus- ja osaamistason nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden parantuminen, 

toiminta- ja työkykyisyyden ylläpitäminen muuttuvassa työelämässä, toimintaympäristöjen 

kehittäminen yhteistyöllä ja yritysten kilpailuolosuhteiden tasapuolistaminen. (Aluehallinto-

virasto 2020.) Selvää on, että yrityksille suunnatut palvelut ja työnhakijoiden palvelut ovat 

uudistamisen tarpeessa, ja kasvupalveluita tulee kehittää joka tapauksessa.  

Hämeen TE-toimisto on mukana kasvupalvelupiloteissa. Hämeen TE-toimiston osalta pilo-

toidaan toimintamallin muutosta. Toimintamallin muutosta ajaa ajatus joustavampien ja 

kestävämpien täsmäratkaisujen tuottamisesta työmarkkinatarpeisiin. Uusi toimintamalli ra-

kentuu selkeämmin työnvälityksen ympärille, ja ensisijainen panostus kohdistuu yritysten 

sekä työnantajien tarpeisiin, verkostoyhteistyöhön sekä erityisesti vahvaan asiakkuuden 

alkuun. Toimintamallin uudistuksessa mennään pois vanhanaikaisesta palvelulinja- ja yk-

sikköajattelusta ja siirrytään uuteen toimialakohtaisesti järjestäytyneeseen moniammatilli-

seen tiimityöskentelyyn. (Taimi 2020.) 

Toimintamallin muutosta mallinnetaan pilotein ja kokeiluin. Tämän kehittämishankkeen 

taustalla on Itä-Häme-pilotti, jolla pyritään mallintamaan palvelulinjattomuuden toimimista, 
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tiimimallista toimintamallia organisaation sisällä sekä alueellisen työllisyydenhoidon ver-

kostossa. Pilotissa yhdistyy monta erilaista mallinnusta. Tavoitteena on tuottaa uutta tie-

toa Hämeen TE-toimiston toimintamallin muutoksen tueksi alueellisesta toimimisesta (ns. 

moniammatillinen työelämäpalvelu), palvelulinjojen yhdistämisestä sekä tiimityöskente-

lystä TE-toimistossa. Itä-Häme valikoitui pilotointialueeksi, koska Hämeen ELY keskus 

lakkautti Heinolassa toimineen TE-toimiston toimipaikan joulukuussa 2019. Palveluiden 

saatavuus ja paikallisuus oli kuitenkin taattava ja liikkuva, kokonaisvaltaisesti asioita hoi-

tava moniammatillinen tiimi sai alkunsa (TE-palvelut 2019). 

Moniammatillinen työelämäpalvelu 

Hallitusohjelman mukaisiin työvoimapoliittisiin hankkeisiin kuuluvat työllisyyden kuntako-

keilut. Päijät-Hämeen kunnista työllisyyden kuntakokeilujen ulkopuolelle jäävät Heinola, 

Sysmä, Hartola ja Padasjoki. Hallitusohjelman mukaisesti työllisyyden kuntakokeiluilla 

haetaan kuntien työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun vahvistamista. Kuntakokeilun 

tarkoituksena on luoda malli, jossa kunta vastaa työnhakijoiden palveluprosesseista ja 

työllistymistä edistävien palveluiden tarjoamisesta, tavoitteenaan parantaa erityisesti hei-

kommassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työmarkkinoille pääsyä (Kunta-

liitto 2020). Yksi Itä-Häme-pilotin tehtävistä oli selvittää, millä keinoin Itä-Hämeessä kunta-

kokeilun ulkopuolelle jäävät kunnat voisivat tehostaa ja parantaa työllisyydenhoitoa, var-

sinkin kun kuntakokeilut saavat paljon rahoitusta, työkaluja ja huomiota. Itä-Häme-tiimi on 

osa Heinolan kaupungin moniammatillista työelämäpalvelua yhdessä Heinolan kaupungin 

työllisyydenhoidon, työttömien terveydenhuollon, työikäisten sosiaalipalveluiden sekä Ke-

lan kanssa. Tiiviinä yhteistyöverkostona pohditaan, millaisin keinoin voidaan toteuttaa 

omaa alueellista kehittämistyötä ilman raskaita hallinnollisia uudistuksia, onko moniamma-

tillisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen ratkaisu? Voidaanko kuntakokeilun kanssa 

kilpailla alueellisesti? 

Kuntakokeiluihin hakivat halukkaat kunnat, ja valinnat tehtiin viitteellisten reunaehtojen 

mukaisesti. Viitteelliset reunaehdoista suurimmat olivat, että hakijakuntien yhteenlaskettu 

asukasmäärä oli vähintään 30 000 ja ELY-alueen kokeilujen asiakasmäärä sai olla enin-

tään 40 % TE-toimiston kaikista työnhakijoista. Työllisyyden kuntakokeilussa TE-toimiston 

asiantuntijoista siirretään iso osa kuntakokeilun alaisuuteen, eli myös hallinnollisesti kun-

tien alaisuuteen. Hämeessä kuntakokeiluun haki useita kuntia, ja Hämeen ELY keskuksen 

alueella muodostetaan kaksi kokeiluryhmää, toinen Kanta-Hämeeseen ja toinen Päijät-

Hämeeseen. Päijät-Hämeessä kuntakokeiluun osallistuvat kunnat ovat Lahti, Hollola, 

Asikkala, Kärkölä ja Orimattila. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020.)  
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Palvelulinjojen yhdistäminen 

Asiakkuuksien hoitaminen TE-palveluissa perustuu asiakkaan palveluntarpeeseen, ja tä-

män perusteella asiakas ohjautuu palvelutarpeensa mukaiselle palvelulinjalle. Palvelulin-

joilla työskentelevät palvelulinjan mukaista erityisosaamista omaavat asiantuntijat, joilla 

jokaisella on omat vastuuasiakkaansa. Asiakasvastuu on jakautunut asuinpaikkakunnan, 

iän tai aakkosten mukaisesti. Avaan palvelulinjoja ja palvelulinjaista toimintamallia tarkem-

min kohdeorganisaation esittelyssä.  

Itä-Hämeessä pilotoitavan toimintamallin yhtenä tavoitteena on mallintaa palvelulinjojen 

poistamista ja asiakkuuksien hoidon siirtymistä tiiminä hoidettavaan asiakasprosessiin. 

Asiakasprosessien siirtyminen tiimin hoitovastuulle tarkoittaa monenlaisen asiantuntijuu-

den omaamista ja erilaisten asiakkuuksien kokonaisvaltaisempaa palveluntarpeen tunnis-

tamista.  

Tiimityöskentely TE-toimistossa 

Asiakkuuslinjauksiin pohjautuva toimintatapa on siilouttanut asiakkuudet ja palvelut. Jokai-

sella palvelulinjalla työskentelee suppeaan substanssiin keskittyneitä asiantuntijoita, jotka 

ovat jokainen vastuussa omasta vastuuasiakaskunnastaan. Viime vuosina on havahduttu 

yksintyöskentelyn haavoittuvuuteen. Esimerkiksi lomien aikana asiakasprosessit akuutteja 

asianhoitoja lukuun ottamatta seisovat paikallaan. Sama tapahtuu myös sairaustapauk-

sissa ja kun asiantuntija palaa työhönsä on hänellä valtava työmäärä kiinni kurottavanaan. 

Lisäksi osaaminen ei laajene, eikä uusia innovaatioita ja ajatuksia synny, jos ei muutosta 

ja kehittymistä pääse tapahtumaan. Tämä vaikuttaa oleellisesti myös työhyvinvointiin sekä 

asiakaspalvelun laadun vaihteluun. Tiimityöskentelyä on kokeiltu esim. työttömyysturvayk-

sikössä sekä nuorten palveluissa. Kanta-Hämeen puolella pilotoitiin Forssassa toiminta-

mallin muutosta, Päijät-Hämeessä Itä-Häme-tiimiä, molemmissa piloteissa toimintamalli 

oli tiimityöskentelyn osalta samanlainen.  

1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaus 

Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on kehittää osaava ja toimiva moniammatilli-

nen tiimi, joka vastaa Itä-Hämeessä sijaitsevien kuntien työnantaja ja työnhakija-asiakkai-

den palveluista kokonaisvaltaisesti. Kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa mo-

niammatillisen tiiminrakentamisen ja tiimimallisen toiminnan käyttöönoton tueksi sekä ke-

hittää moniammatillista työllisyyden verkostotyöskentelyä.  

Kehittämishankkeen hyötynä pilotista kerätyn tiedon monipuolinen hyödyntäminen uuden 

toimintamallin rakentamisessa. 
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Kehittämishankkeen taustalla on seuraava pääkysymys: 

• Mitä lisäarvoa tiimityöskentely tuo? 

Pääkysymystä tukevat apukysymykset ovat: 

• Miten osaaminen kehittyy tiimityöskentelyssä? 

• Mitkä asiat vaikuttavat tiimityöskentelyn onnistumiseen? 

• Moniammatillisuus tiimissä, miten vastuuta ja tietoa jaetaan? 

Nykyaikaiset joustavat työorganisaatiot ovat ymmärtäneet, että yhdessä ajatteleminen, yh-

dessä tekeminen ja moniosaamisen rakentaminen ovat avaintekijöitä monisyisten ongel-

mien ratkaisemisessa (Heikkilä 2002, 383). Hämeen TE-toimisto on kokonaisvaltaisen or-

ganisaatiomuutoksen edessä, jossa tarkoituksena on muuttaa toimintamallia vanhanaikai-

sesta palvelulinja-ajattelusta kohti tiimimallista toimintatapaa. Rakenteellisia muutoksia on 

pakko tehdä, jos tarkoituksena on mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää yksilöiden inno-

vatiivisuutta ja luovuutta. Vaikka Itä-Hämeessä pilotoitiin useasta eri näkökulmasta uutta 

toimintamallia, rajataan tässä kehittämistyössä tarkastelu tiiminmuodostamisen ja siellä 

ilmenevien ilmiöiden, osaamisen kehittymisen sekä tiimityön tuottaman lisäarvon näkökul-

maan. 

1.3 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 

Tämä on tutkimuksellinen kehittämistyö, johon lähestymistavaksi on valittu toimintatutki-

mus. Toimintatutkimuksia käytetään tyypillisesti organisaatioiden toiminnan muuttamiseen 

yhdessä tutkitun tiedon tuottamisen kanssa. Toimintatutkimus on usein laadullinen osallis-

tava tutkimus, jonka tutkimusmenetelmienkin on oltava osallistavia (Ojasalo, Moilanen, Ri-

talahti 2020, 37,61). Tässä kehittämishankkeessa tutkija on aktiivinen osa rakennettavaa 

tiimiä ja siten vahvasti pilotissa mukana. Syklinen tutkimus- ja kehittämisprosessi etenee 

suunnittelun, havainnoin ja arvioinnin kehänä (Ojasalo ym. 2020, 60). Pilotti etenee aivorii-

hityöskentelyissä ja ryhmäkeskusteluissa suunnittelulla, sovittujen toimintojen käytännön 

havainnoilla ja taas ryhmässä arvioinnilla. Sykli alkaa alusta korjaavien tai uusien toiminta-

tapojen suunnittelulla.  

Varsinaisena tutkimusmenetelmänä käytetään havainnointia, aivoriihityöskentelyä sekä 

ryhmäkeskusteluja. Havainnointimenetelmänä tutkija kirjoittaa päiväkirjaa pilotin etenemi-

sestä ja esille nousseista ilmiöistä ja asioista, sekä tiimin kehittymisestä. Päiväkirjamuis-

tiinpanoja kirjataan myös viikoittain pidettävistä tiimipalavereista, eli ryhmäkeskusteluista. 

Aivoriihityöskentelyä käytetään pilotin alkuvaiheissa, jolloin toimintatavat ja -mallit etsivät 
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uomiaan. Perusprosessien hioutumisen jälkeen aivoriihityöskentelystä siirrytään kevyem-

piin viikoittaisiin ryhmäkeskusteluihin. Havainnointia tehdään sekä aivoriihityöskentelyssä, 

että ryhmäkeskusteluissa. Aineistoa kerätään päiväkirjamerkintöinä sekä palaverimuisti-

oina. Lisäksi tehdään aivoriihityöskentelystä PowerPoint -esityksiä, jotka ovat kaikkien tii-

min jäsenten muokattavissa Teams -ympäristössä. Näihin PowerPoint -esityksiin, sekä 

Teams -ympäristön keskusteluihin ja tiedostoihin voivat tiimin jäsenet kirjoittaa ajatuksiaan 

jatkuvasti pilotin edetessä. 



6 

2 KOHDEORGANISAATION ESITTELY 

2.1  Hämeen TE-toimisto ja nykytilanne 

TE-toimistot ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY keskusten) alaista pai-

kallishallintoa. TE-toimiston tavoitteiden saavuttamista ja palveluiden kehittämistä ohjaa 

ELY keskukset. Kehittämis- ja hallintopalveluita ELY keskuksille ja TE-toimistoille tuottaa 

kehittämis- ja hallintokeskus KEHA. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020.) 

TE-toimistot tuottavat julkisia yritys- ja työvoimapalveluita, eli TE-palveluita. TE-palvelui-

den tarkoitus on edistää työnhakijoiden työllistymistä, työllistymiskyvyn kehittymistä sekä 

työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta. TE-palvelut tu-

kevat myös uuden yritystoiminnan syntymistä, sekä parantavat yritysten toimintaedellytyk-

siä. Toimintaa johtaa, ohjaa ja seuraa Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministe-

riön hallinnonalaan kuuluu yhteensä 15 TE-toimistoa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2020.) 

Hämeen TE-toimisto on yksi viidestätoista TE-toimistosta, ja se toimii Päijät-Hämeen ja 

Kanta-Hämeen maakunnissa.  

Hämeen TE-toimiston sisäistä toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset (Taimi 2020): 

• Visio: Toimimme niin, että alueemme kilpailukyky ja työllisyys ovat kärkiluokkaa. 

Rakennamme aktiivisen kumppanuusverkoston ja löydämme jokaiselle asiakkaal-

lemme sopivimman ratkaisun. 

• Toiminta-ajatus: Olemme johtava elinvoiman edistäjä. Luomme edellytyksiä yri-

tysten kilpailukyvylle turvaamalla työn ja osaavien henkilöiden kohtaamisen. 

• Arvot: Luovuus ja vaikuttavuus, avoimuus ja yhteistyö, inhimillisyys ja oikeuden-

mukaisuus 

• Painopisteet: Vahva alku asiakkaalle, kestävät ratkaisut ja vaikuttavat tulokset, 

vaikuttavat kumppanuudet ja toimivat verkostot, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö.   

Nykytilanne 

Nykyinen toiminta pohjautuu Työ- ja elinkeinoministeriön TE-palveluiden asiakkuuslinjauk-

siin. Tavoitteena asiakkuuslinjauksissa on täsmentää palvelulinjoilla tehtävää työtä, yh-

denmukaistaa asiakasohjauksen kriteereitä sekä linjata palveluiden organisointia. Asiak-

kuuslinjausten periaatteena on asiakaslähtöisyys ja toimintatapojen yhdenmukaisuus. TE-

palvelut järjestetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti, palvelulinjojen tarkoitus on 

vastata palveluprosessin kokonaisuudesta. Yhdenmukainen palvelumalli TE-toimistojen 

välillä perustuu yrityslähtöisyyden vahvistamiseen ja kolmeen palvelulinjaan. TE-toimiston 

ydinprosessit eli palvelulinjat ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen 
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palvelut sekä tuetun työllistymisen palvelut. Jokaisen palvelulinja tarkoituksena on tuottaa 

asiakaslähtöistä ja asiakkaan palvelutarpeen mukaista palvelua. Palvelulinjojen tehtävät 

edellyttävät myös erikoistumista johonkin palvelulinjan sisäiseen tehtävään, kuten esimer-

kiksi nuorten palveluihin, aloittavan yrittäjän palveluihin, muutosturvaan, maahanmuutta-

jien palveluihin, koulutusneuvontaan tai kuntoutuspalveluihin (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2013).  

Kasvupalvelupilottina toimintamallin muutos mahdollistaa palvelulinjojen poistamisen sekä 

toimintamallin muuttamisen tiimimalliseen toimintaan. Tarkoituksena on muodostaa mo-

niammatillisia työnvälityksen tiimejä, joiden tehtävinä on suorittaa tiimin yhteisiä tehtäviä ja 

taata ketterä ja joustava toimintatapa turvaamaan alueen elinvoiman ja yritysten kilpailu-

kykyä, sekä auttaa jokaista löytämään merkityksellinen työelämäpolku. (Taimi 2020.) 

2.2 Moniammatillisuus TE-toimistossa 

Työskentelytapa Hämeen TE-toimistossa on yksilötyöskentelyä, jossa jokainen asiantun-

tija vastaa oman substanssiosaamisensa mukaisesti omasta vastuualueestaan ja omasta 

asiakaskunnastaan. Moniammatillisuus näkyy organisaation toiminnassa tehtävissä, 

joissa palvelulinjojen sisällä tarvitaan erityisosaamista. Palvelulinjojen mukaisia työtehtä-

viä ja erityisosaamisia ovat muun muassa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013): 

• Työnvälitys- ja yrityspalvelut: Asiakkaana voi olla työnantaja tai yritysasiakas, 

jolla on rekrytointiin, henkilöstön kehittämiseen tai vähentämiseen, yritystoiminnan 

käynnistämiseen tai muuhun yritystoimintaa liittyvä palvelutarve. Asiakkaana voi 

myös olla työnhakija, jonka osaaminen ja ammattitaito ovat tasolla, joka mahdollis-

taa suoran sijoittumisen avoimille työmarkkinoille. Tällöin erityisosaamista vaadi-

taan osa-alueilta, kuten omatoimisen työnhaun tukeminen, opastus työnhaussa, 

työtarjousten tekeminen, rekrytointipalvelut, kansainvälinen työnvälitys, henkilös-

tönkehitys, muutosturva ja aloittavan yrittäjän palvelut.  

   

• Osaamisen kehittämispalvelut: Asiakkaana henkilöasiakas, jonka työllistyminen 

edellyttää ammatillisen osaamisen lisäämistä tai tukea tavoitteiden ja vaihtoehto-

jen selvittämisessä. Tällöin erityisosaamista tarvitaan muun muassa osaamisen 

kehittämistarpeen tunnistamisessa, osaamisen kehittämisen vaihtoehtojen tunte-

muksesta ja esittelystä, yhteistyöstä koulutuksen järjestäjien kanssa, työmarkkinoi-

den osaamistarpeiden tunnistamisesta ja huomioonottamisesta.  
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• Tuetun työllistymisen palvelut: Asiakkaana henkilöasiakas, joka keskimääräistä 

enemmän tarvitsee moniammatillista ja yksilöllistä tukea avoimille työmarkkinoille 

työllistyäkseen. Haasteet avoimille työmarkkinoille työllistymiseen johtuvat osaami-

sen puutteiden ja avointen työpaikkojen lisäksi seikoista, jotka aiheuttavat keski-

määräistä suuremman tuen tarpeen. Rajoitteita voivat olla muun muassa erilaiset 

työ- ja toimintakyvyn rajoitteet tai elämäntilanteeseen liittyvät ongelmat. Tällä pal-

velulinjalla erityisosaamista vaaditaan maahanmuuttajien ja kotoutumislain tunte-

muksesta, yhteistyötä välityömarkkinoiden ja kuntien, sekä muiden verkostojen 

kanssa työskentelemisestä, räätälöityjen ratkaisujen järjestämisestä, ammatillisen 

kuntoutuksen tuntemuksesta sekä osaamista työllistymistä tukevien palvelukoko-

naisuuksien rakentamisesta eri toimijoiden tuottamia palveluita hyödyntäen.  

Näiden lisäksi asiantuntijoilta vaaditaan erilaisten lakien, asetusten ja soveltamisohjeiden 

tuntemusta. Organisaatiossa työskentelee asiantuntijoita erilaisilla koulutustaustoilla ja eri-

laisilla substanssiosaamisilla hyvinkin laajasti, aina psykologeista lakimiehiin ja viestinnän 

asiantuntijoista tilastoasiantuntijoihin. Sisäisen moniammatillisuuden lisäksi asiantuntijat 

työskentelevät monenlaisten verkostojen, kuten kuntien työllisyydenhoidon, kuntien elin-

voimapalveluiden, sosiaalipalveluiden, yritysten, oppilaitosten ja hankkeiden kanssa yh-

teistyössä. Moniammatillisuus näkyy myös verkostotyössä.  

Tutkijan suhde kohdeorganisaatioon 

Tutkija työskentelee Hämeen TE-toimistossa kuntoutuksen asiantuntijana. Pilotin alka-

essa hän työskenteli tiimissä asiantuntijana, mutta siirtyi tiimikoordinaattorin tehtävään 

melko pian pilotin käynnistymisen jälkeen. Tiimikoordinaattorina toimiminen tekee tutki-

jasta luonnollisen havainnoijan esimerkiksi ryhmäkeskusteluiden fasilitaattorina. Myös tii-

mikoordinaattorina hän osallistuu tiimin päivittäiseen työskentelyyn ja suorittaa omien 

osaamisalueidensa työtehtäviä. Tutkijan substanssiosaaminen organisaation työtehtä-

vissä on melko laaja, hän on toiminut eri toimipaikoilla ja työskennellyt työuransa aikana 

useiden asiakaskuntien sekä yhteistyöverkostojen parissa. Alun perin tutkija on työsken-

nellyt vaikeasti työllistyvien asiakkaiden parissa Lahden toimipaikalla, mutta siirtynyt Hei-

nolan toimipaikalle ja siellä työskennellyt sekä vaikeasti työllistyvien, että osaamisen kehit-

tämisen tarpeessa olevien asiakkaiden parissa. Tutkijalla on kokemusta myös monialai-

sesta yhteispalvelusta (TYP) sekä työskentelystä eri ikäryhmiin kuuluvien asiakkaiden 

kanssa. Pilottiin siirryttäessä Heinolassa oli jo otettu käyttöön tuetun työllistymisen ja 

osaamisen kehittämisen palvelulinjojen sekä aikuisten ja nuorten palveluiden yhdistämi-

nen.    
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3 TIIMITYÖ JA MONIAMMATILLISUUS 

3.1 Tiimi ja tiimityö 

Tiimi voidaan määritellä pieneksi joukoksi ihmisiä, jotka ovat sitoutuneita yhteiseen pää-

määrään ja omaavat toisiaan täydentävää osaamista ja taitoja. Tiimi kulkee kohti yhteistä 

päämäärää, suoritustavoitteita ja toimintamallia yhteisvastuullisesti. (Heikkilä 2002, 17.) 

Yksi tunnetuimpia tiimityön määritelmiä on Katzenbaumin ja Smithin määritelmä: ”Tiimi on 

pieni ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen 

päämäärään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja yhteiseen toimintamalliin” (Katzenbaum & 

Smith 1993, 53). Jokainen tiimin jäsen joutuu ajattelemaan koko organisaation kehittä-

mistä samaan aikaan oman työnsä kehittämisen kanssa. Yhteisen toimintavision, toimin-

tastrategian ja tavoitteiden on oltava johdonmukaisesti organisoituja, jotta tiimin yhteinen 

kehittämisvisio voi toteutua. (Sarala & Sarala 2010, 156.) 

Tiimit voivat myös olla joko vakiintuneita ja toimia vuosien ajan, tai sitten ne voivat olla pe-

rustettuja vain tiettyä ajanjaksoa varten. Perinteisesti tällaiset aikataululliset tiimit toteutta-

vat jotakin uutta projektia tai ratkovat ongelmia. (Sarala & Sarala 2010, 156.)  

Tiimejä voi olla monenlaisia. Tiimin tarkoitus määrittelee useimmiten sen, millainen tiimi 

on ja miten se eroaa muista tiimimalleista. Eroja tiimien välille muodostuu yleensä koon, 

käytettävissä olevien resurssien sekä tehtävien mukaan. Erilaisia tiimityyppejä ovat esi-

merkiksi verkkotiimit, iskutiimit, strategiatiimit (Heikkilä 2002, 27–28) sekä kahvikerho, 

ideaporukka, laatupiiri, opintopiiri, itseohjautuva työryhmä ja huipputiimi (Sarala & Sarala 

2010, 164–167). 

Nykyisin tiimityö on yleistynyt monella alalla. Monet työtehtävät ja kokonaisuudet ovat 

muuttuneet niin laajoiksi, että niitä on mahdotonta hoitaa yhden työntekijän tai asiantunti-

jan osaamisella. Tiimityöskentelyn vahvuus onkin juuri se, että tiimissä työskentelevät ih-

miset saavuttavat parempia tuloksia kuin yksin työskentelevät. Tiimissä monialainen asi-

antuntijuus takaa sen, että yhteisen tavoitteen eteen voidaan hyödyntää entistä paremmin 

ja laajemmin tiimin jäsenten kokemusta ja osaamista. Tarpeiden ja osaamisen tunnistami-

sessa sekä toiminnan kehittämisessä tiimit ovat myös tuottavampia kuin yksilöt. (Otala 

2018, 135.) 

Ihanteelliselle tiimille tunnusomaisia piirteitä ovat yhteinen päämäärä, sitoutuminen ja yh-

teisvastuu, hyvä yhteishenki, avoin ja rehellinen palaute, jäsenten välinen tasa-arvo, posi-

tiivinen tiimihenki, kehityshalu ja pyrkimys jatkuvasti parantamaan tiimin toimintaa, erilai-

suuden arvostaminen, yksilön suorituksia tukeva ilmapiiri, keskinäinen luottamus ja sitou-
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tuminen tiimiin sekä muutoskyky. Tiimitoiminnassa on kyse erityisosaamisen ja moniosaa-

misen välisestä tasapainosta. Ihanteellista tiimiä harvoin saavutetaan periaatteella, että 

jokaisen tiimin jäsenen on osattava kaikkea. Vaikka tiimityö edellyttää myös muiden osaa-

misen ja tehtävien tuntemusta, liiallinen tasapäistäminen kuitenkaan ei jätä yksilön erityis-

osaamisen kehittymiselle tilaa. Tiimin kannalta on myös tärkeää, ettei synny vain yhden 

osaajan hallussa olevia erillisprosesseja, mikä tekisi tiimistä haavoittuvan, mikäli vas-

tuussa olevalle sattuisi jotain. Unelmien tiimi ei synny hetkessä, se tarvitsee aikaa ja riittä-

västi erilaisia kokeiluja, jotta tiimi voi kasvaa yhdessä huipputiimiksi. (Salminen 2015, 31–

33.) 

Jos tiimissä on onnistuttu luomaan energiaa lisäävä tiimihenki ja innostus, ja tiimissä vallit-

see riittävä luottamus, myös luovuus saa vallan. Tiimissä enemmän merkitystä on sillä, 

miten tiimi työskentelee yhdessä ja miten tiimi oppii yhdessä, kuin sillä miten yksilöt teke-

vät työtänsä. Ketterä oppiminen on yksi tärkeä ominaisuus myös tiimeille. Yksilön kette-

rästä oppimisesta on siis tultava myös tiimin ketterään oppimiseen. Ketterästi oppiva tiimi 

puolestaan muodostuu kollektiivisesta älykkyydestä, psykologisesta turvallisuudesta, itse-

ohjautuvuudesta, vuorovaikutuksesta, tiimin toimintatavoista sekä tiimin oppimistavoista. 

(Otala 2018, 137, 140.) 

Tiimin rakentamisen lähtökohtana on tiimin tehtävä. Tämän pohjalta voidaan määritellä, 

millaista osaamista tiimissä täytyy olla. Onko tiimin tarkoitus olla aikarajoitteinen, onko sen 

tarkoitus koostua moniammatillisista osaajista, onko se yhden osaamisalueen tiimi jne. Tii-

min kasaa yleensä tiiminvetäjä tai esimerkiksi esimies, joka vain käynnistää tiimin ja sen 

jälkeen tiimi pyrkii toiminaan itseohjautuvasti. (Otala 2018, 138–139.) 

Tiimityön perustaminen vaatii yhteistoimintaa ja koko henkilöstöä koskevaa julkista kes-

kustelua. Mikäli tiimityötä lähdetään nopeasti ja laajamittaisesti ajamaan johdon päätök-

sellä sellaisessa organisaatiossa, jossa ei perinteisesti ole tiimityöhön totuttu, voi käynnis-

tämisyritys johtaa lisäkustannuksiin ja kaaokseen. Tiimityön perustaminen vaatii organisoi-

mista, riittävää tiedottamista ja kouluttamista sekä sopivien jäsenten valintaa. (Sarala & 

Sarala 2010, 160–162). 

Tiimin jäsenten valinnassa tulee olla lähtökohtana ammatillisen osaamisen lisäksi myös 

tiimitaidot, peruselementteinä täytyy olla yksilön oikea asennoituminen työhön ja halu ke-

hittää työtä ja toimintaa (Sarala & Sarala 2010, 161). Tiimityön tulee perustua vapaaehtoi-

suuteen, vaikka monesti tiimityöhön määräys tulee organisaation ylemmältä taholta. Va-

paaehtoinen osallistuminen tai hakeutuminen tietynlaiseen tiimiin luo aktiivisuutta ja takaa 

sen, että tiimiin hakeutuu jäseniä, jotka ovat aidosti innostuneita ja valmiita kehittämistoi-

mintaan. Vapaaehtoisesti perustettu tiimi vastaa paremmin jatkuvuuden ja sitoutumisen 
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aikaansaannin haasteisiin (Sarala & Sarala 2010, 157). Salminen (2014, 54) toteaa kirjas-

saan Onnistu tiimityössä seuraavasti: 

Tiimillä tulisi olla oikeus valita jäsenensä niiden joukosta, jotka ovat halukkaita sitou-

tumaan aitoon tiimitoimintaan. Väkisin kootut tiimit ovat tuomittuja epäonnistumaan. 

Tiimillä tulisi olla myös oikeus erottaa joukostaan sellaiset henkilöt, jotka eivät tuota 

tiimille lisäarvoa tai jopa heikentävät tiimin onnistumismahdollisuuksia. Aidossa tii-

missä ei ole vapaamatkustajia. 

Tiimin rakentamisessa yksilöihin liittyvät seikat ovat tiimin toiminnan kannalta myös avain-

asemassa. Perinteisessä yrityskulttuurissa yksilösuorittajat ovat pärjänneet hyvin, mutta 

tiimityöskentelyn yleistyessä on oltava valmis muutokseen. Yksilön henkilökohtaiset rajoi-

tukset, kuten asenteet, eivät saa vaikuttaa tiimin kehittymiseen. Yksilön tulee omata riittä-

vät tiimitaidot sekä tekniset taidot. Teknisten taitojen hallitseminen takaa sen, että yksilö 

ymmärtää tiimityön tavoitteen ja tarkoituksen, tiimityötaidot puolestaan mahdollistavat tii-

min kaikkien jäsenten mahdollisuuden monipuolistaa ja kehittää omaa osaamistaan. 

(Heikkilä 2002, 39.) 

3.2 Tiimin rakentaminen 

Tiimin rakentaminen lähtee hyvästä suunnittelusta. Tiimityöskentelylle on luotava ensim-

mäiseksi hyvä perusta, jolle rakentaa. Hyvä perusta luodaan motivoimalla, organisoimalla 

ja hyvällä suunnittelulla. Ilman selkeyttä siitä, miksi tiimi on olemassa, mitkä ovat yhteiset 

tavoitteet ja mitä resursseja on käytettävissä ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi, turhau-

tuminen todennäköisesti alkaa. Turhautuminen johtuu yleensä sekaannuksesta, ja seka-

vuus johtuu usein huonosta suunnittelusta. Suunnitteluun on käytettävä aikaa. On erittäin 

tärkeää rakentaa vahva tiimipohja, koska mitä paremmin ihmiset ymmärtävät, mitä heiltä 

odotetaan, sitä tehokkaammin he vastaavat odotuksiin. (Maddux, Osgood & Wingfield 

2009, 26–27.) Tiimityöskentelyn tärkein vaihe on tiimin rakentaminen. Tiimin rakentaminen vie 

aikaa, aiheeseen paneutumista ja henkisiä voimavaroja niin tiimin jäseniltä, kuin organisaatiol-

takin. Huippusuorittajiksi voivat kehittyä vain hyvin suunnitellut tiimit. (Heikkilä 2002, 35.) 

Tiimin rakentamisessa yksi keskeisin elementti on tiimin jäsenet. Millaiset ovat heidän kommu-

nikaatiotaitonsa ja osaamisen taso. Yksilöihin liittyvät ongelmat voivat olla joko tiimityötaitojen 

puutteessa, liiallisessa yksilösuorittamisessa tai yksilö voi omata tiimin kokonaisuuden kan-

nalta väärät taidot. Jäsenten valinnassa kokonaisuuden hahmottaminen on tärkeää. On tär-

keää, että tiimin jäsenistä koostuu riittävästi teknistä osaamista, strategista ajattelua sekä he 

omaavat riittävästi hyviä vuorovaikutustaitoja. Sopivat tiimityöroolit tulee löytyä jokaiselle tiimin 

jäsenelle, mutta toisinaan saattaa olla myös niin, että samankaltainen vahvuus löytyy useam-

malta tiimin jäseneltä. Tällöin vuorovaikutustaidot nousevat vahvasti esille. Toisinaan voi myös 
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olla tilanne, ettei kaikkiin rooleihin löydykään sopivaa osaamista, ja tällöin tehtävät ovat vain 

jaettava. Tiimin yhteinen energia heikkenee, mikäli he eivät voi kommunikoida keskenään, tai 

mikäli tiimiläiset työskentelevät fyysisesti eri paikoissa tai tiimi on liian iso ja liian monessa 

suhteessa on kommunikaatio-ongelmia. Fyysisesti erillään toimiva tiimi on kuitenkin ihan mah-

dollista saada toimimaan teknologian avulla, mutta erityistä huomiota tulee kiinnittää tiiviiseen 

tiedonvaihtoon ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Myös liian suuri tiimikoko voi olla esteenä hy-

vän tiimin syntymiselle. Vähenemisen laki astuu voimaan, mikäli tiimissä on liikaa jäseniä. Täl-

löin tiedon kulku alkaa hidastumaan, vuorovaikutuksen määrä sekä luottamuksen ja sitoutumi-

sen määrä vähenee. (Heikkilä 2002, 37–40.) 

Tiimityöskentelyn käynnistyessä tiimille tulisi valita tiiminvetäjä, joka aktiivisesti toimii tiimityös-

kentelyn mahdollistajana, auttajana ja fasilitaattorina. Tiiminvetäjällä tulee olla ominaisuuksia, 

kuten valmentava ote ja usko tiimityöskentelyyn. Jo pelkästään muutos, jota työyhteisöltä vaa-

ditaan tiimin rakentamiseksi, aiheuttaa usein epävarmuutta ja hämmennystä, mutta hyvä tii-

minvetäjä onnistuu omalla varmuudellaan rauhoittelemaan myös muita tiimin jäseniä ja omalla 

toiminnallaan auttaa pääsemään tiimin rakentumisessa alkuun. Tärkeä ominaisuus niin tiimin-

vetäjälle, kuin tiimin jäsenillekin on itsenä tunteminen ja itsensä johtamisen taito. (Heikkilä 

2002, 41). 

Tiimin on myös helpompi organisoitua, kun informaatio tiimissä on avointa. Tiimin jäsenten on 

tärkeää hahmottaa millaista osaamista, millaisia tiimirooleja ja millaisia taitoja tiimissä on, sekä 

mitkä osa-alueet ovat heikommin tiimissä edustettuina. Näiden asioiden tunnistaminen auttaa 

tiimiä kehittämään myös heikkouksiaan. Lisäksi yhteisesti jaettu tieto edistää sitoutuneisuutta 

sekä luo tiimihenkeä. Tehokkaaseen tiimityöskentelyyn tarvitaan myös sitoutuneet tiimin jäse-

net. Sitoutuneisuutta nostaa erityisesti avoimuus ja tiimin jäsenten todellinen mahdollisuus 

tulla kuulluksi ja olla aidosti osallisena päätöksenteossa sekä muutoksissa. (Heikkinen 2002, 

42.)  

3.3 Tiimityötaidot 

Jos toimiva tiimi tarvitsee ammatillista osaamista, tarvitsee se myös osaamista tiimityötai-

doista. Nämä tiimityötaidot kuvaavat miten yksilö ryhmän jäsenenä omalla persoonallaan 

ja tyylillään tukee tiimin tavoitteita, millaiset hänen työskentelytapansa ovat ja miten hän 

toimii muiden kanssa. Tiimityötaidoissa yksilön henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on siis 

valtava rooli. (Heikkilä 2002, 63.) 

Henkilö, joka omaa taidon ilmaista itseään selkeästi ja uskaltaa sanoa mielipiteensä, 

omaa yleensä hyvät vuorovaikutustaidot. Tilanteesta riippumaton selkeä viestintä puoles-

taan kertoo ammattitaitoisesta vuorovaikutusosaamisesta. Hyviin vuorovaikutustaitoihin 
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kuuluu kyky keskustella kunnioittavasti, kyky kuunnella muita sekä hallita ja ymmärtää sa-

nattoman ja sanallisen viestinnän vaikutuksia. Työyhteisössä syntyvät ristiriidat johtuvat 

usein liian vähäisestä vuorovaikutuksesta. Jotta tiimi on kykenevä suoriutumaan sille ase-

tetuista tavoitteista ja odotuksista, sekä vastaamaan kehittymisestä ja muuttumisesta, tu-

lee jokaisella tiimin jäsenellä olla oikeus myös vaatia muita tiimin jäseniä huolehtimaan 

omasta osaamisen kehittämisestään sekä työkyvystään. (Salminen 2015, 54, 136–137.) 

Myös se, miten yksilö suhtautuu työkavereihin, työnantajaan sekä työhön, vaikuttaa osal-

taan siihen, miten häneen suhtaudutaan. Myönteisen ilmapiirin ja sen kehittämisen onkin 

katsottu olevan merkityksellinen tekijä, ja siihen tulisi panostaa organisaatioissa. Vanhojen 

ja opittujen toimintatapojen muuttaminen voi olla hankalaa, ja tämä pätee myös asentei-

den muuttamiseen. Tärkeää asenteiden muuttamisessa on niiden tunnistaminen ja yh-

dessä pohtiminen. Jotta asenteita saadaan muutettu, pitää yksilön omata myös hyvä it-

sensä johtamisen taito. (Salminen 2015, 207). 

Jotta erityisosaaminen tiimissä tulisi mahdollisimman hyvin esille ja käyttöön, tarvitaan tii-

mityötaitoja ja positiivista asennetta. Salminen (2015, 153–154) kuvaa tiimityötaidoiksi 

muun muassa kykyä yhteisten pelisääntöjen tunnistamiseen ja noudattamiseen, kykyä an-

taa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta, taitoa sitoutua tiimin yhteisiin päämääriin ja ta-

voitteisiin, empatiakykyä ja taitoa motivoida ja tukea muita tiimin jäseniä sekä kykyä toimia 

vastuullisesti omia sitoumuksiaan noudattaen. Hyvät tiimityötaidot hallitseva tiimin jäsen 

suhtautuu ryhmähenkeen positiivisesti ja tunnistaa muiden merkityksen. Omien tehtävien 

lisäksi hän kykenee hahmottamaan myös tiimin työtehtävät kokonaisuutena sekä kykenee 

tarvittaessa muuttamaan omaa käyttäytymistään. Erityisesti hyvät vuorovaikutustaidot 

ovat tarpeen. Avoimuus muita kohtaan sekä luottamuksellisen ilmapiirin luomista tukeva 

käytös kertoo hyvistä vuorovaikutustaidoista. Hyvä tiimin jäsen osaa vastaanottaa myös 

rakentavaa kritiikkiä ja puolustaa tiimin etuja tarpeen vaatiessa. (Salminen 2015, 154.)  

Positiivinen ilmapiiri ei kuitenkaan tarkoita sitä, että negatiiviset asiat pitäisi sivuuttaa, 

vaan positiivisessa ilmapiirissä myös negatiiviset asiat on helpompi ratkaista rakentavasti 

keskustellen muiden tiimin jäsenten kanssa (Rytikangas 2011, 24). 

Työelämä- ja tiimityötaidoista puhuttaessa voidaan myös puhua alaistaidoista. Itseään 

johtava tiimityötaitoinen ihminen omaa hyvän asenteen. Positiivinen asenne luo positiivi-

suutta ympärillekin ja negatiivinen asenne luo negatiivisuutta. Asenne ratkaisee paljon 

myös alais- ja tiimityötaidoissa, ja vaikka positiivisen asenteen peräänkuuluttaminen tun-

tuukin melko kliseiseltä, on sillä kuitenkin tutkitusti paljon vaikutusta ihmisen hyvinvointiin. 

Asennetta tarkastellessa itseään johtava tiimityö- ja alaistaitoinen ihminen on analyyttinen 

ja avoin, hän on valmis kehittymään ja muuttamaan asenteitaan. Asenteisiin vaikuttavat 
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suuresti myös oma sisäinen puhe. Sisäinen puheen ollessa aina negatiivista ja huonoa, 

vaikuttaa se kaikkeen ihmisessä. Sisäisen puheen ollessa positiivista ja kannustavaa, vai-

kuttaa se positiivisesti myös ulospäin. (Aarnikoivu 2010, 102–103.) 

3.4 Tiimiäly 

Tiimiälyn käsite on helpointa kuvata käytännön esimerkkien voimin. Tällainen esimerkki 

voi olla kuvaus orkesterista, jonka soittajat yhdessä tuottavat suuren konsertin. Tilanne 

vaatii jokaiselta soittajalta tiimiälyä. Käsitystä siitä, miten yhdessä samaan päämäärään 

tähtäämällä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Yhteinen tärkeä tavoite 

ja sen selkeys auttavat tiimiälyn muodostumisessa. Onnistumisen mahdollisuus vaatii 

myös itsensä tuntemista, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista, sekä sisäistä 

paloa suorittaa annettu tehtävä yhdessä mahdollisimman hyvin. Tiimiälyä hyödyntävä tiimi 

oppii kokemastaan, muuttaa toimintaansa kohdatessaan ongelmia ja luo älyn, joka muo-

dostuu useista eri tietolähteistä. Tiimiälyä käyttävän tiimin resilienssi muutostilanteiden 

sietämiseen ja muutospaineisiin kasvaa. Työntekijöiden yhteisestä älystä koostuvan tiimin 

tavoitteena on koko organisaation yhteisen hyvän optimointi. Tiimiäly on selkeästi määri-

telty toimintamalli, jota voidaan ohjata ja johtaa. Merkittävää kilpailuetua organisaatioille 

voidaan rakentaa myös yhdistämällä älykäs tiimi ja tekoäly. Tiimiäly on pohja oivalluksille, 

joita koneet eivät osaa tehdä. Yksilöiden suorittaminen parantuu tiimiälyä käyttävissä tii-

meissä. Tutkimusten mukaan jo pelkästään yhteenkuuluvuuden tunne parantaa yksilön 

suorittamista merkittävästi. Perinteinen tiimiajattelu on ollut pinnalla jo 80-luvulta lähtien, 

mutta nykyaikaisessa työelämässä, jossa teknologian merkitys kasvaa kasvamistaan, tar-

vitaan älykkäitä tiimejä, jotka kykenevät innovatiiviseen ajatteluun ja vuorovaikutukselli-

seen sujuvaan yhteistyöhön. Parempia ja luovempia ratkaisuja syntyy, kun tiimiälyä hyö-

dyntävät tiimit tuovat yhteen yksilöiden vahvuudet sekä innovatiivisen ja rohkean ajattelun. 

(Ilola & Tukiainen & Hakola 2019, 106–113.) 

Tiimiälyn merkitystä organisaatiolle voidaan kuvata kuuden eri näkökulman kautta. Ensim-

mäiseksi tiimi on enemmän kuin yksilöiden vahvuudet. Tiimissä monestikaan on huippu-

osaajia, jotka osaavat kaikesta kaiken, mutta yhdistämällä nämä osaamiset saadaan huip-

puosaava tiimi. Toisena voidaan ajatella, että tiimissä yksilö oppii enemmän. Erilaisten ih-

misten, kokemusten ja näkökulmien kohtaaminen kehittää jäsenten osaamista. Tiimin jä-

senet kehittyvät omassa työssään seuraamalla muita. Kolmantena näkökulmana voidaan 

ajatella, että tiimi kykenee ratkaisemaan monimutkaisempia ongelmia kuin yksilö. Organi-

saatiot tarvitsevat luovaa ajattelua ja tiimityötä, ratkaistakseen tämän päivän työelämän 

ongelmia väestön ikääntymisen, digitalisaation, ilmaston muutoksen ja globaalin talouden 
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aikakaudella. Neljäntenä näkökulmana on väite, että tiimit tunnistavat ongelmat nopeam-

min kuin yksilöt. Omalle osaamiselle helposti sokeutuu, mutta tiimissä jäsenet huomaavat 

ja kiinnittävät huomiota eri asioihin, jolloin myös mahdolliset virheet huomataan nopeam-

min. Viides näkökulma on, että tiimi työskentelee nopeammin kuin yksilö. Tämä korostuu 

etenkin asiantuntijatyössä, jossa ajatustyön merkitys korostuu ja yhdessä tiimi löytää no-

peammin ratkaisut ongelmiin tai jumiutuneisiin tilanteisiin. Kuudentena näkökulmana tiimi-

työn katsotaan lisäävän työtyytyväisyyttä. Työhyvinvointiin ja työntekijäpysyvyyteen kan-

nattaa kiinnittää huomiota, mikäli parhaat osaajat halutaan pitää tiimissä. Nämä tiimityön 

tuomat edut ovat merkityksellisiä organisaatioille, jotka haluavat pysyä mukana muutok-

sessa ja menestyä muuttuvassa maailmassa. (Ilola ym. 2019, 114–116.) 

3.5 Tiimityön haasteet 

Tiimityön haasteena ovat huonot tai riittämättömät vuorovaikutustaidot. Nämä voivat olla 

puhtaasti tiimityötaitoja tai teknisten taitojen puutteita. Tekninen osaaminen, tai niin sa-

nottu työroolin osaaminen tarkoittaa tiimin tehtävien ja tehtävävaatimuksien ymmärtämistä 

ja niihin vastaamista. Tiimityötaitojen avulla yksilöt voivat oppia monipuolistamaan osaa-

mistaan ja työtehtäviään, sekä kehittyä. Riittämättömyys tiimityötaidoissa voi hidastaa ja 

haitata koko tiimiä ja sen toimintaa. (Heikkilä 2002, 62; Eagles-White 1996, 43–44.) 

Tiimityön haasteita esiintyy yleensä tiimin kehitysvaiheissa ja siirtymäkohdissa. Henkilöke-

miat ovat yksi merkittävä tekijä, joka aiheuttaa haasteita tiimityössä. Tästä syystä jo tii-

mejä rakentaessa tulisi huomioida yksilöiden persoonallisuudet ja erilaiset luonteenpiir-

teet. Tämä voi olla hankalaa, mutta tässä voi auttaa psykologinen henkilöarviointi. Toi-

saalta henkilöistä saadaan myös tietoa kehityskeskusteluissa, joissa voidaan käydä läpi ja 

arvioida henkilön toiveita työskentelymuodoista. Kehityskeskustelut ovat yksilöllinen osaa-

miskartoitus tai arviointitilaisuus. (Lämsä & Hautala 2004, 143.) 

Organisaation sisällä voi toimia useita tiimejä, jotka tekevät yhteistyötä keskenään. Mikäli 

tiimien välinen yhteistyö ei toimi, voi se synnyttää osaltaan myös haasteita. Yhteistyön su-

juvuuteen voi vaikuttaa tiimien välinen kilpailutilanne. Ongelmia syntyy, kun kilpailutilanne 

muuttuu tiimityötä haittaavaksi tekijäksi. Ongelmia voi syntyä myös palkitsemisjärjestel-

mistä, koska ne lisäävät kilpailuhenkisyyttä. Palkitsemisjärjestelmien käyttöä tulee harkita 

organisaatioissa tarkkaan. Kuitenkin hyvästä yhteistyötä ja tiimin jäsenten välisen yhteis-

työn onnistumisesta voi palkita. Tiimien väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat samat te-

kijät kuin yksilöidenkin väliseen vuorovaikutukseen. Erilaiset toimintatavat tiimien välillä 

voivat aiheuttaa hankaluutta tiimien väliseen yhteistyöhön. Mikäli toinen tiimi työskentelee 

hyvin suorituspainotteisesti ja toinen hitaammalla tahdilla, on yhteistyö varsin haastavaa. 

Erilaisten toimintatapojen ja -mallien hyväksyminen ja kunnioittaminen kuitenkin lisäävät 
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yhteistyön onnistumisen mahdollisuuksia. Yhteistyö tiimien välillä organisaation tavoittei-

den saavuttamiseksi on kuitenkin tärkeää. (Lämsä & Hautala 2004, 144.) 

Haasteita tiimityölle voi asettaa myös tiimin koko. Oikeanlaista kokoa tiimille voi olla haas-

tavaa määritellä, koska tähän vaikuttavat tiimissä suoritettavien tehtävien haasteet sekä 

jäsenten kypsyys tiimityöskentelyyn. Mitä suurempi tiimi, sitä vaikeampaa tiimin työsken-

tely on. Vuorovaikutuksen sekä yhteistyösuhteiden määrän kasvaessa, kyky yhteistyöhön 

vaikeutuu ja toiminta muuttuu haastavammaksi. Isoissa tiimeissä tulisi olla virallisia sään-

töjä määrittämässä sovittuja yhteisiä toimintatapoja. (Lämsä & Hautala 2004, 144.) 

Viestinnän sujuvuus osaltaan auttaa myös tiimityön haasteisiin. Mikäli viestit eivät kulje, tai 

niiden merkitys tai esitystapa muuttuu matkan varrella, tai vastaanottaja ymmärtää viestin 

sisällön väärin, syntyy kommunikaatiohäiriö. Usein tiimin sisällä näiden kommunikaatiohäi-

riöiden syntyy vaikuttavat yksilön tunnetilat tai asenteet. Myös yksilön sisäinen kyky vas-

taanottaa viestejä tai viestiä eteenpäin vaikuttaa merkittävästi kommunikaatio-ongelmiin. 

Sanojen merkitys ymmärretään väärin, mikäli toista henkilö ei kyetä kohtaamaan avoi-

mesti. Kommunikaatio-ongelmiin törmätään työyhteisöissä päivittäin. (Heikkilä 2002, 180.) 

Läheskään kaikki organisaatiot eivät kykene tai osaa hyödyntää tiimejä tehokkaasti ja oi-

kein, ja tämä aiheuttaa tiimityössä haasteita. Joskus ulkopuolisen henkilön havainnot tii-

min toiminnan ongelmista ovat paremmat kuin tiimin jäsenten. Tämä johtuu siitä, että tii-

min jäsenten ollessa liian lähellä haasteita, eivät he välttämättä näe haasteiden lähtökoh-

tia selkeästi. (Heikkilä 2002, 313.) 

3.6 Tiimin kehittyminen 

Tarkasteltaessa tiimin kehittymistä, jaetaan tiimin kasvun vaiheet neljään osaan. Ensim-

mäinen vaihe on niin kutsuttu forming eli muotoutumisvaihe, miksi me olemme tässä? 

Mikä on tiimin tarkoitus? Seuraava vaihe on storming, eli myrskyvaihe, jossa nimensä mu-

kaisesti myrskyää, selvitellään välejä ja puidaan yhteisiä stressin aiheita. Kolmas vaihe on 

norming, eli menettelytapojen sopimisen ja kehittymisen vaihe, jossa tiimin jäsenet alkavat 

pikkuhiljaa hyväksyä toistensa roolit, aletaan vapautua ja tiimihenki alkaa nostaa päätään. 

Neljännessä eli performing vaiheessa on alun vaikeudet ja kasvukivut takana päin. Neljän-

nessä vaiheessa on mahdollisuus ensimmäisen kerran todellisuudessa panostaa tiimi-

työskentelyn laatuun, työskentely on löytänyt sopivat keskinäisen riippuvuuden ehdot ja 

resurssointi on tehokasta ja tarkoituksenmukaista. (Heikkilä 2002, 275–276.) 

Muotoutumisvaiheessa herkästi ajatellaan, että tiimi on helposti vielä muokattavissa, 

koska alussa ollaan vielä avoimia ja havaittavissa on tunnustelua tiimin jäsenten kesken. 
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Jokainen haluaa tehdä hyvän vaikutuksen. Näin ei kuitenkaan aina ole. Vaikka tiimin jä-

senten koulutustaustat ja osaaminen olisivat pitkälti samankaltaista, persoonallisuuksien 

ja kokemusten tuomat erot tuovat kuitenkin herkästi jännitteitä muotoutumisvaiheeseen. 

Odotukset myös toisten osaamista kohtaan voivat olla korkealla tai omaa osaamista ar-

vostetaan korkealle, ja tämä myös aiheuttaa nopeasti konfliktitilanteita. Ajattelumalli ei 

myöskään tässä vaiheessa ole tiimin jäsenillä kehittynyttä. Ajatellaan yksilötasolla, ei niin-

kään sitä, mitä tiimiltä odotetaan. Alkuvaiheessa tiimin jäsenet haluavat nopeasti tietää, 

miksi ovat tässä tilanteessa ja mitä heiltä yksilötasolla odotetaan. Pahimmillaan perusaja-

tuksena voi olla ajatus, että omaa erinomaisuutta ei arvosteta tai tiimityö vie yksilöltä jota-

kin pois. Toisaalta kuitenkin perusoletuksena jokainen tiimin jäsen toivoo ja odottaa, että 

tiimityö ja tiimiytyminen sujuu ongelmitta, eikä siksi tunteita tässä vaiheessa välttämättä 

näytetä. Tämä saattaa luoda muotoutumisvaiheeseen ristiriitaisen ja jännittyneen, lähes 

arvoituksellisen ilmapiirin. Tiimin jäsenet etsivät herkästi toisistaan samankaltaisuuksia 

ryhmäytymisen tueksi. Voidaan hakea tukea toisesta tiimin jäsenestä ulkoisten yhteneväi-

syyksien mukaan, kuten esimerkiksi samat harrastukset, aiemmat yhteistyöt tai muut 

aiemmat sosiaaliset suhteet. Vähitellen kanssakäyminen muiden kanssa lisääntyy ja luot-

tamus syvenee. (Heikkilä 2002, 277–279.) 

Myrskyvaihetta kuvataan tiimin kehittymisvaiheista vaikeimmaksi. Myrskyvaiheessa kon-

fliktit ja kyseenalaistaminen, toisten toimintatapojen kritisointi ja muut ristiriidat nousevat 

herkästi pintaan. Tämä vaihe on tiimin kehittymisvaiheissa myös välttämätön, jotta avoi-

muus ja rehellinen, aito tiimiytyminen saa mahdollisuuden muodostua. Lopulta kovat ot-

teet ja myrskyt muuttuvat halukkuudeksi tehdä yhteistyötä ja rakentavasti kehittää toimin-

taa eteenpäin. Jos myrskyvaihetta yrittää kontrolloida ja konflikteja välttää, ei avointa ja 

aitoa yhteistyötä pääse syntymään. (Heikkilä 2002, 284.) 

Menettelytapojen sopimisen ja kehittymisen vaiheessa alkaa tiimin jäsenten asenteissa 

tulla selkeitä muutoksia tiimityöskentelyä kohtaan. Tässä vaiheessa tiimi-identiteetti ja tii-

mityön tarkoitus alkaa hahmottua. Myrskyvaiheen persoonien konfliktit alkavat olla takana-

päin ja tiimillä on todellinen mahdollisuus kehittymiseen. (Heikkilä 2002, 286.) 

Suoritusvaiheessa tiimi on saavuttanut tiimiuskollisuuden tilan ja organisaation tiimille 

asettamat tavoitteet ovat kirkastuneet tiimin jäsenille. Uusien jäsenien mukaan tuleminen 

tiimiin suoritusvaiheessa, voi olla ongelmasta ja pahimmassa tapauksessa palauttaa tiimin 

takaisin kehittymisvaiheiden alkuun. Hyvässä tilanteessa kuitenkin tiimin ollessa tarpeeksi 

kypsä, pystyvät muut tiimin jäsenet avoimeen vuorovaikutukseen ja ottamaan uudet tiimin-

jäsenet nopeasti toimintaan mukaan. (Heikkilä 2002, 288–289.) 
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3.7 Tiimin johtaminen ja itseohjautuvuus 

Tiimikirjallisuudesta löytyy monia nimityksiä tiimin johtajille, esimerkiksi team leader, tiimin 

rakentaja, fasilitaattori, valmentaja jne. Kaikki nimitykset kuvaavat enemmän nykyaikaista 

leadership -ajattelua kuin vanhanaikaista ja byrokraattista management -johtamistyyliä. 

Leadership -johtaja johtaa vaikuttamalla. Vaikuttaminen arvoihin, kehityssuuntiin ja työta-

poihin, määrittää raamit työlle, joiden sisällä yksilöt voivat muokata omasta työstään itsel-

leen sopivaa (Heikkilä 2002, 131, 133.) Tiimissä leadership -johtaminen voidaan jakaa va-

littuun johtamiseen, välimatkojen takaa johtamiseen, jaettuun johtamiseen tai delegoituun 

johtamiseen. Delegoivassa johtamisessa johtamisvastuuta jaetaan kaikille tiimin jäsenille, 

vaikka ohjat kuitenkin pysyvät varsinaisen tiimin johtajan käsissä. Välimatkojen takaa joh-

taminen on puolestaan nimensä mukaisesti etäjohtamista yleensä tiimeille, jotka ovat itse-

ohjautuvia, ja koostuvat kokeneista tiimityöntekijöistä. Valittu johtaja valitaan tiimin jäsen-

ten toimesta yleensä esimiehen esittelemien vaihtoehtojen joukosta ja jaettu johtaminen 

on enemmän toimintaa aktiivisesti osallistuvaa johtamista (Heikkilä 2002, 134–136.)  

Tiimille voidaan valita vetäjä tai se voi käynnistämisen jälkeen pyrkiä toiminaan itseohjau-

tuvasti. Mikäli tiimille valitaan vetäjä, tulee vetäjän omalla toimillaan ansaita tiimin muiden 

jäsenten luottamus ja kunnioitus. Mikäli tiimin vetäjällä ei ole tiiminmuodostuksessa tarvit-

tavia ihmissuhdetaitoja, saadaan aikaiseksi vain ongelmia tiimin toiminnassa. Autoritaari-

sen johtamismallin omaavat tiiminvetäjät eivät yleensä omalla toiminnallaan anna tiimissä 

mahdollisuutta luovuuden ja kehittämisideoiden syntymiselle. Kunnioitus ja luottamus an-

saitaan yleensä hyvillä kommunikaatiotaidoilla. (Heikkilä 2002, 38.) 

Hyvä tiimin vetäjä tukee tiimin keskinäisen luottamuksen syntymistä ja välttelee toisten 

työhön puuttumista. Hyvä tiimin vetäjä kuuntelee ja kunnioittaa, eikä kuvittele olevansa 

nokkelampi, viisaampi tai kauaskatseisempi kuin muut tiimin jäsenet. Hyvä tiiminvetäjä ei 

pelkää etsiä tiiminsä vahvuuksia ja kyvykkyyksiä, vaikka ne olisivat samansuuntaisia, kun 

hänen omansa, ei siis koe muita tiimin jäseniä tai heidän osaamistaan uhkana itselleen, 

vaan päinvastoin oppii, ja kannustaa myös muita omassa henkilökohtaisessa ammatilli-

sessa kasvussa. Hyvän tiimin vetäjän tehtäviin kuuluu mission luominen ja vision tulkitse-

minen ja antaa vapaus ryhmän jäsenille toteuttaa näitä parhaaksi katsomillaan tavoilla. 

(Heikkilä 2002, 172.)  

Mikäli tiimin odotetaan toimivan itseohjautuvasti ilman varsinaista tiiminvetäjää, tulee tii-

min pelisääntöjen ja organisaation asettamien rajojen olla täysin selkeät. Jokaisen tiimin-

jäsenen on oltava täysin tietoisia tiimin tavoitteesta, suunnitelmista sekä pelisäännöistä. 

Yhteisten pelisääntöjen luominen on tärkeää, jotta tiedetään niin tiimin sisällä kuin yhteis-

työverkostossakin, miten tiimissä missäkin tilanteessa toimitaan. Itseohjautuvuus näkyy 
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kykynä hallita kokonaisprosessi organisaation pelisääntöjen rajoissa mahdollisimman te-

hokkaasti ja ketterästi. Itseohjautuvuus ei ole pelkästään tiimin sisäisen osaamisen ja kva-

lifikaatioiden varassa, vaan organisaation on taattava tiimille riittävät henkiset ja fyysiset 

resurssit. Tämän jälkeen jäsenten sitoutuneisuus ja joustavuus, selkeiden roolien ja vas-

tuualueiden määrittely järkeväksi kokonaisuudeksi sekä avoimen vuorovaikutuksen tuke-

minen ja ylläpito ovat avainasemassa tuloksellisen itseohjautuvuuden saavuttamisessa. 

(Spiik 2004, 208–209.)  

Moniosaamista vaativat tiimit ovat vastaus nykypäivän vaativien monisyisten ongelmien 

ratkaisemiseksi. On ymmärretty, että yksin ei enää pärjätä vaan osaamista on laajennet-

tava tiimin voimin ja yhdessä tehden. Organisaatiot, jotka haluavat ottaa käyttöön entistä 

laajemmin työntekijöidensä luovan ja älyllisen kapasiteetin, luottavat itseohjautuvuuteen ja 

itseohjautuvien tiimien kykyyn ratkaista ongelmia tehokkaasti. Itseohjautuvassa työskente-

lyssä on tärkeää, että suoritettavasta tehtävästä annetaan alusta alkaen kokonaisvastuu 

tiimille. Tämä varmistetaan valitsemalla tiimiin jäseniä, joilla on riittävä osaaminen. Itsenäi-

sen päätöksenteon mahdollistaminen prosessien luomisessa, työskentelytavoissa sekä 

vapaus valita tehtävissä suoriutujat, mahdollistaa itseohjautuvuuden syntymisen. Kun tii-

min jäsenet tuntevat toisensa, toistensa vahvuudet sekä itsensä, on tiimin helppoa järjes-

tää työnsä ja työskentelytapansa sujuviksi. Itsensä johtamisen tunnistaminen on myös tär-

keää itseohjautuvassa tiimissä ja jokaiselta tiimin jäseneltä vaaditaan myös yhteisen ta-

voitteen tiedostamista ja kokonaisuuden käsittämistä sekä halua ja kykyä tavoitella yh-

teistä päämäärää. Parhaimmillaan itseohjautuvat tiimit mahdollistavat kaikkien jäsentensä 

luovuuden ja innovatiivisuuden, osaamisen ja ammattitaidon käytön tiimissä ja koko orga-

nisaatiossa. Hyvin toimiva itseohjautuva tiimi tuottaa organisaatiolle kilpailuedun, koska 

sen potentiaali ja kehittämisvalmius takaavat nopean oppimisen ja reagoinnin uusiin tilan-

teisiin. (Heikkilä 2002, 383–385.) 

Jarenko & Martela kuvaa, että yksilöiden kyky organisoitua yhteen jonkin tietyn päämää-

rän saavuttamiseksi edellyttää neljän avaintekijän toteutumista. Ensinnäkin on kyettävä 

hyödyntämään jokaista yksilöä siten, että yhdessä toiminen palvelee koko ryhmää parem-

min kuin erillään toimiminen. Lisäksi on muodostettava selkeä roolitus työnjakoon, joka 

mahdollistaa tiimiytymisen ja tekee siitä järkevää. Työnjako toimii kuitenkin ainoastaan sil-

loin, kun ryhmän keskinäinen koordinaatio toimii eli heillä on toimivat kommunikaatiokana-

vat. Näiden tekijöiden avulla voidaan luoda itseohjautuva työympäristö, joka perustuu ha-

jautettuun valtaan ja vahvaan autonomiaan. (Jarenko & Martela 2017, 166.)  
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Itseohjautuvuudella on vahva yhteys työssä innostumiseen ja työn imuun eli myönteiseen 

tunne- ja motivaatiotilaan työssä. Yksilöt kokevat, että heitä ja heidän osaamistaan arvos-

tetaan, kun he saavat enemmän valtaa omaa työtään ja työtapojaan koskevissa asioissa. 

Kun työntekijät voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla, he panostavat resurssejaan 

tuotteliaammin. Mitä motivoituneempia yksilöt ovat työssään, sitä enemmän he saavat ai-

kaan ja oppivat uusia asioita nopeammin ja syvemmin. Itseohjautuneet henkilöt haluavat 

kehittää työtään ja ajattelevat asioita enemmän asiakkaan kautta. (Jarenko & Martela 

2017, 269, 322.) Itsensä ohjaaminen käsittää muun muassa ajankäytön, tehtävien asetta-

misen, töiden priorisoinnin ja resurssien hallinnan kaltaisten taitojen omaamista, jotka 

työntekijä normaalisti ulkoistaa esimiehelleen. Näiden taitojen hallinta lähtee aina henki-

löstä itsestään. (Sydänmaanlakka 2006, 27–28.) 

Itseohjautuvuudella on selkeä yhteys myös organisaation uusiutumiskykyyn, sillä silloin 

jokaisella työntekijällä on mahdollisuus kehittää omaa työtään jatkuvasti. Tämä tekee or-

ganisaatiosta merkittävästi ketterämmän ja herkkäliikkeisemmän. Itseohjautuvuuden, hy-

vien tietojärjestelmien ja luottamuksen avulla toiminnot tehostuvat ja esimiestyön tarve vä-

henee. Lisäksi itseohjautuva toiminta parantaa asiakastyytyväisyyttä, toiminnan tuotta-

vuutta, laatua ja innovatiivisuutta. (Jarenko & Martela 2017, 269, 322.) 

3.8 Moniammatillinen tiimityö 

Kaarina Isoherranen on tutkinut väitöskirjassaan Uhka vai mahdollisuus – moniammatil-

lista yhteistyötä kehittämässä (2012) moniammatillisen työskentelytavan ilmiöitä ja haas-

teita. Hän avaa moniammatillisuuden käsitettä tieteenalojen teoreettisten juurten avulla. 

Eri tieteenalat käsittävät käsitteen moniammatillinen eri tavoin. Monitieteisyys (multidiscip-

linary), tieteidenvälisyys (interdisciplinary) ja poikkitieteellisyys (transdisciplinary) ovat kä-

sitteitä, joita avaamalla hahmottuu suomen kielessä yhteistyön tasoa kuvaava moniamma-

tillinen yhteistyö. Moniammatillinen yhteistyötä kuvaa ammattienvälisen yhteistyön (inter-

disciplinary) sekä poikkiammatillisen yhteistyön (transdisciplinary) yhteensulautuminen 

(Isoherranen 2012, 20). 

Suomen kielessä moniammatillinen tiimityö kuvautuu yleensä asiantuntijoiden yhteis-

työnä. Toisinaan moniammatillinen tiimityö voi tarkoittaa ryhmittymää ihmisistä, jotka työs-

kentelevät samassa paikassa, mutta ilman varsinaisia tiimipalavereita, tai todellista mah-

dollisuutta yhteiseen tiedon prosessointiin. Tällaisen tiimin jäsenet työskentelevät rinnak-

kain, mutta eivät varsinaisesti tiiminä. Englannin kielestä saadaan syvemmin moniamma-

tillista tiimityötä kuvaavia käsitteitä. Interdisciplinary kuvaa etuliitteensä ansiosta parem-

min vastuiden, taitojen, tietojen ja roolien syvempää yhteensovittamista. Tällainen yhteis-

työmalli pyrkii tarjoamaan runsaasti informaationjakamisen mahdollisuuksia sekä aitoja 
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mahdollisuuksia yhteiseen päätöksentekoon (kuvio 1). Transdisciplinary puolestaan kuvaa 

etuliittensä vuoksi paremmin roolijakoihin liittyvää rajojen hälventämistä. Tiimissä voi olla 

perinteiset tiimiroolit, mutta tässä toimintamallissa roolijakojen sekoittuminen on enemmän 

tarkoituksen mukaista. Tällaisen tiimin jäsenet jakavat tietoa, osaamista ja taitoja roolija-

osta riippumatta. Tiimin sisäinen oppiminen ja lisäkoulutus lisääntyy. Transdisciplinary -

periaatteella toimivaa moniammatillista tiimiä voidaan myös kuvata keskeisillä toimintape-

riaatteilla, joita ovat ammatillisten rajojen väljyys, kyky ja halukkuus olla samaan aikaan 

oppija ja opettaja, valmius sopeuttaa rooleja tiimin sisällä sekä kyky ja halu jakaa tietoa 

ymmärrettävästi. (Isoherranen 2005, 16–18.)   

 

KUVIO 1. Ideaalinen perusmalli tiedon integroitumisesta yhteen moniammatillisessa yh-

teistyössä (mukaillen Isoherranen 2005, 19). 

Tällaisessa toimintamallissa tulee huomioiduksi kaikkien näkökulmat, niin eettiset, talou-

delliset, psykologiset kuin asiakkaankin näkökulmat. Toimintamalli mahdollistaa yhteisen 

käsityksen ja merkityksen kokonaisvaltaisen muodostumisen. (Isoherranen 2005, 19). 

Useat tutkijat, kuten Malcolm Payne (2000), Gerard Kenny (2002), Karen Lockhart-Wood 

(2000), sekä Theresa Drinka ja Philip Clark (2000) kuvaavat että moniammatillinen tiimityö 

on useiden eri ammattiryhmien edustajista tai asiantuntijoista koostuva ryhmä, jonka tie-

dot ja taidot yhdistyvät laaja-alaiseksi ja kokonaisvaltaiseksi tiedoksi. Nämä ryhmät so-

peuttavat roolejaan ja ottavat huomioon toisensa tasavertaisesti, ovat valmiita jakamaan 

tietämyksensä ja kunnioittavat toisiaan ja toistensa mielipiteitä. Moniammatillisessa tiimi-

työssä korostuu eri ammattiryhmien valmius työskennellä organisaatiorajojen yli sekä si-

toutuminen yhdessä tekemiseen. Tiimissä hyödynnetään erilaisuuksia ja vastakkainaset-

teluja. Tiimityötä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti yhdessä. 
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Asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön tulisi nousta merkittävään rooliin ja nousta uudelle ta-

solle moniammatillisessa yhteistyössä. Kaikkien tiedot ja taidot yhdistämällä tiimit organi-

soituisivat asiakaslähtöiseen ja kokonaisvaltaiseen työskentelyyn (Isoherranen 2012, 22). 

Moniammatillisuus on myös ongelmallista, koska toisaalta pitää selvittää ja hahmottaa 

omaa erityisosaamista ja asiantuntijuutta, ja toisaalta taas tulee kyetä rakentamaan tiimin 

yhteistä osaamista. Toisaalta tiimeissä voi moniammatillisuudesta riippumatta olla osaa-

mista, joka on yhteistä kaikille. Oman osaamisen hahmottaminen ja ymmärtäminen on 

osoittautunut hyvin merkitykselliseksi asiaksi tiimin rakentamisen vaiheessa, jossa erilaisia 

näkemyksiä aletaan keräämään yhteen. Lisäksi ongelma syntyy, jos omaa osaamistaan ei 

kyetä jakamaan tiimin keskuudessa, koska sitä ei olla itse tunnistettu. (Isoherranen 2005, 

20.)   

Moniammatillinen yhteistyö voidaan nähdä joko haasteena tai mahdollisuutena. Mahdolli-

suuksia on asiantuntijuuden kehittymiseen, voidaan oppia muilta tai voidaan tarjota oma 

osaaminen muiden käyttöön. Lisäarvoa moniammatilliseen yhteistyöhön tuodaan yhteistä 

asiantuntijuutta rakentamalla. Asiantuntijuus näkyy myös moniosaamista ja yhteistyötai-

toja korostavana, eikä nykypäivänä enää riitä, että asiantuntijalla on vahva ydinosaami-

nen, vaan pitää olla myös kyky hahmottaa miten oma ydinosaaminen sopii kokonaisuu-

teen ja miten sitä hyödynnetään yhteistyössä (Pärnä 2012, 20–30.)   
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4 ITÄ-HÄME-PILOTTI 

4.1 Tutkimusjoukko ja tutkimusetiikka 

Tutkimusjoukko muodostui Itä-Häme-tiimistä (taulukko 1), joka on osa Hämeen TE-toimis-

toa. Tiimin vastuualueena on Itä-Hämeen alueen työnhakija- sekä työnantaja-asiakkaiden 

kokonaisvaltaisten palveluprosessien tuottaminen. Itä-Häme-tiimi koostui monenlaista 

osaamista ja kokemusta omaavista asiantuntijoista, joiden tehtävänä oli kehittyä tiiminä 

kokonaisvaltaisten prosessien hallitsijoiksi. Pilotin aikana Itä-Häme-tiimissä oli myös vaih-

tuvuutta. Pilotin alusta loppuun mukana oli neljä 100 prosenttisen työpanoksen tiimille an-

tanutta, sekä kaksi osa-aikaisesti tiimin toimintaan osallistunutta asiantuntijaa, vaikka ko-

konaisvahvuus oli koko pilotin ajan 7–9 asiantuntijaa. Taulukossa 1 on kuvattu tutkimus-

joukko. 

TAULUKKO 1. Itä-Häme-tiimin kokoonpano 

Asiantuntija Pilotissa Erityisosaaminen Organisaa-
tiossa 

Osalli-
suus 

Asiantuntija A 14kk Kuntoutus, osaamisen kehittäminen, 
verkostotyö 

5–10 vuotta 100 % 

Asiantuntija B 14kk Kuntoutus, osaamisen kehittäminen, 
verkostotyö 

5–10 vuotta 100 % 
 

Asiantuntija C 14kk Kuntoutus, osaamisen kehittäminen,  
verkostotyö 

10–15 vuotta 100 % 

Asiantuntija D 14kk Yritys- ja rekrytointipalvelut 10–15 vuotta 20–40 % 

Asiantuntija E 14kk Kuntoutus, osaamisen kehittäminen, 
verkostotyö 

yli 15 vuotta 100 % 

Asiantuntija F 14kk Työttömyysturva 10–15 vuotta 20 % 

Asiantuntija G 9kk Työnvälitys, alkupalvelut, yrityspalve-
lut 

10–15 vuotta 100 % 
 

Asiantuntija H 7kk Työnvälitys, alkupalvelut, yrityspalve-
lut 

Alle vuosi 100 % 

Asiantuntija I 7kk Työnvälitys, alkupalvelut, yrityspalve-
lut 

Alle vuosi 100 % 
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Jäsenet tiimiin valikoituivat alun perin jo alueella työskentelevien asiantuntijoiden mukaan, 

koska Heinolasta lakkautettiin Hämeen TE-toimiston toimipaikka joulukuussa 2019 (Yle, 

2019). Lisäksi tiimiä rakennettaessa otettiin huomioon eri osaamisalat ja niiden edustus 

tiimissä, jotta voitiin olla varmoja, että tiimi on toimintakykyinen vastaamaan kaikkiin hen-

kilö- ja yritysasiakkaiden tarpeisiin. 

Tutkimusjoukko osallistui pääsääntöisesti kokonaisuutena viikoittaisiin tiimikeskusteluihin 

sekä aivoriihityöskentelyyn. Työttömyysturvan asiantuntija ei osallistunut tiimikeskustelui-

hin eikä aivoriihityöskentelyyn. Hänen osallisuutensa tiimissä oli pieni ja lähinnä oli tar-

peen sopia vain toimintatavoista ja prosesseista työttömyysturvan asiantuntijakäsittelyyn 

liittyvien asioiden suhteen. 

Tutkimus noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, eikä sisällä mitään salassa pidettävää ai-

neistoa. Tutkimusjoukkoa käsitellään anonyymisti. Havainnoinnista on koottu tietoa päivä-

kirjamerkinnöin ja aivoriihityöskentelystä on lisäksi kerätty materiaali yhteiseen Teams -

tiedostoon. Tutkijan suhde työyhteisöön on tuttu, mutta samalla se mahdollistaa tiimin-

jäsenten luonnollisen olemisen ja osallistumisen. Tiimi luottaa tutkijaan ja tutkija tiimiin, ja 

koska tutkija on osana tiimin arkea ja työtä, on todellisten haasteiden tai onnistumisien ha-

vainnointi helpompaa. 

4.2 Tiedonkeruu- ja kehittämismenetelmät 

Tiedonkeruumenetelmän valintaan vaikuttaa usein se, mitä tarkastellaan. Menetelmät on 

tyypillisesti jaoteltu määrällisiin ja laadullisiin menetelmiin. Teema-, avoin ja ryhmähaastat-

telut sekä osallistuva havainnointi ovat perinteisiä laadullisia tutkimusmenetelmiä. Laadul-

lisissa tutkimuksissa tutkittavia on huomattavasti vähemmän kuin määrällisissä tutkimuk-

sissa, mutta analysoitavan tiedon määrä voi olla huomattavasti suurempi kuin määrälli-

sissä tutkimuksissa. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on realistisen elämän kuvaami-

nen. Laadullisissa tutkimuksissa tyypillisesti tutkija on myös hyvin lähellä tutkittavia, mah-

dollisesti jopa heidän toimintaansa osallistuva (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2013, 19; Oja-

salo ym. 2020, 105.) Tässä kehittämistyössä on käytetty tiedonkeruu- ja kehittämismene-

telminä aivoriihityöskentelyä, ryhmäkeskusteluita sekä osallistuvaa havainnointia.  

4.2.1 Aivoriihityöskentely 

Aivoriihityöskentely on luovan ongelmanratkaisun menetelmä, jonka tarkoitus on tuottaa 

uusia toteuttamiskelpoisia ideoita ryhmässä. Uutta lähestymistapaa tai ongelman ratkai-

sua haetaan ryhmässä vetäjän johdolla. Aivoriihelle asetetaan rajatut tavoitteet, ja aluksi 



25 

ideointia tehdään laajasti ja vapaasti. Tämän jälkeen ideoita aletaan jalostamaan kriitti-

sesti ja yksityiskohtaisemmin, toteuttamiskelpoisimmat kehittämisideat valitaan eniten 

kannatusta saaneiden joukosta. (Ojasalo ym. 2020, 161.)  

Kehittämishankkeen ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin aivoriihityöskentelytilaisuuksia. 

Ensimmäinen aivoriihi oli kehittämishankkeen aluksi. Ensimmäisessä aivoriihessä käyn-

nistettiin kehittämishanke sen ensimmäisessä muodossa. Seuraava aivoriihi toteutettiin 

heti perään ja sen tarkoituksena oli kehittää toimintatapoja ja -prosesseja. Kolmas aivorii-

hityöskentely toteutettiin kehittämishankkeen kohdatessa ensimmäisen ongelmansa, 

jonka seurauksena toimintamallia jouduttiin isommin muuttamaan uudelleen. Neljännen 

kerran aivoriihi pidettiin tiimin resurssien lisääntyessä, kun jälleen jouduttiin pohtimaan, 

miten toimintamallia muutetaan toimivammaksi. Aivoriihityöskentelyä käytettiin isompien 

muutosten suunnittelun, ideoinnin ja toteuttamisen pohjaksi, ja ryhmäkeskusteluita opera-

tiivisen viikoittaisen toiminnan havainnoimiseksi ja kehittämiseksi. Ensimmäiseksi toimin-

taa kehitettiin pelkästään aivoriihityöskentelyllä, jotta saatiin mahdollisimman nopeasti pe-

rusprosessit ja -toimintatavat toimiviksi. Tämän jälkeen siirryttiin kehittämismenetelmissä 

ryhmäkeskusteluihin, jotka toteutettiin viikoittaisina palavereina. Tietoa kerättiin osallistu-

valla havainnoinnilla molemmissa kehittämismenetelmissä. Dokumentointi havainnoin-

nista tapahtui päiväkirjamerkinnöin, muistioin ja yhteiselle alustalle Teams:iin kerättyihin 

tiedostoihin.  

”Itä-Häme-pilotin Kick-off” -aivoriihityöskentely 

Pilotti käynnistyi 12.9.2019 tiimin yhteisellä kokoontumisella. Yhdessä kokoontumisen tar-

koituksena oli tiimin kokonaisuuden hahmottaminen ja toisiin tutustuminen, roolijaot sekä 

suunnitella ja kehittää toimintatavat ja prosessit pilotin alkuun. Aivoriiheen osallistuivat 

kaikki pilotissa aloitushetkessä mukana olleet asiantuntijat. Keskustelussa tiimikoordinaat-

tori esitteli uuden toiminta-ajatuksen ja toiminnan raamit. Tilanne oli uusi kaikille jäsenille, 

koska ensimmäistä kertaa kaikki alueen asiakkuudet olivat URA-asiakasjärjestelmässä 

siirretty tiimikoordinaattorin tunnuksille ja palvelulinja-ajattelu romutettu. Oltiin kokonaan 

uuden tilanteen edessä. Useita kerralla mietittäviä asioita nousi esille ja todettiin nopeasti, 

että yhden päivän suunnittelulla ei saada aikaiseksi toimivaa mallia. Aistittavissa oli myös, 

että moni oli hyvin epäuskoinen mallin toimivuuteen. Kyseenalaistettiin, onko otettu tar-

peeksi huomioon työn moninaisuus ja erilaiset asiakkuudet, asiakasrakenne ja palvelutar-

peet. Tiimikoordinaattorina pilotin alussa toimi asiantuntija, jolla oli selkeä visio toiminta-

mallista, mutta substanssiosaaminen organisaatiossa oli vielä tässä vaiheessa kapea-

alaista. Tämä aiheutti epäilystä muiden asiantuntijoiden keskuudessa tiiminvetäjän kom-

petensseista hallita näin isoa muutosta.  
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Havainnointi: Keskustelua aiheesta oli paljon, keskustelussa ilmeni erityisesti huoli, miten 

konkreettiset työasiat hoidetaan, kuka hoitaa ja vastaa mistäkin asiasta. Havaittavissa oli 

lisäksi epävarmuutta koko pilottia kohtaan. Koettiin, että toimintamallin muutos on liian ko-

konaisvaltainen ja liian nopealla aikataululla toteutettu. Ilmeni, että tiimi ei ollut saanut tar-

peeksi aikaa sopeutumiseen, eikä tiimiä otettu suunnitteluun mukaan ennen kuin oltiin jo 

isommat raamit ja strategiset linjaukset tehty. Vaikka havaittavissa oli myös jonkun koh-

dalla haluttomuutta laajentaa omaa tehtävänkuvaa totutusta, niin yleistunnelma oli kuiten-

kin positiivinen ja odottava. Vuorovaikutussuhteet tässä vaiheessa olivat vieraskoreat, 

vaikka kaikki tiimin asiantuntijat olivat toisilleen entuudestaan tuttuja. Osa oli tottunut jo tii-

viiseen yhdessä työskentelyyn ennen pilottiakin. Tässä vaiheessa vuorovaikutussuhteet 

olivat vielä kuitenkin tunnustelevia, ja jokainen oli enemmän tai vähemmän hämillään ti-

lanteesta. Toimintakulttuurin kehittymisen näkökulmasta linjauksia toimintatavoista- ja pro-

sesseista saatiin aloiteltua ja yhteistyö vaikutti sujuvan kohtuullisen hyvin. Yhteenvetona 

voitiin todeta, että taustalla oli ajatus: Nyt tehdään näin, ja tämä on saatava toimimaan ta-

valla tai toisella.  

”Toimintatavat ja prosessit” -aivoriihityöskentely 

Seuraavaan aivoriihityöskentelyyn kokoonnuttiin 23.9.2019. Teemana asiakasprosessien 

ja toimintatapojen hiominen. Aluksi keskusteltiin edelliseen kokoontumiseen liittyneistä 

asioista ja siitä, miten näiden kokoontumisten välissä oli perustyö saatu hoidettua. Tiimi-

koordinaattori piti tilannetta hyvin hallinnassa ja ohjasi keskittymisen prosessien yhteiseen 

kehittämiseen. Tiimikoordinaattori edusti muutoksessa myös vahvasti johdon ja esimies-

ten näkökulmaa ja tästä syystä hänelle luotiin valtavasti painetta myös asiantuntijoiden 

keskuudesta.  

Havainnointi: Edelleen ilmassa selkeästi huoli prosessien toimivuudesta ja tehtävien laa-

juuksien hoitamisesta, huolta ilmaistiin myös resurssien riittävyydestä sekä osaamisen ke-

hittämisestä. Oletusarvoisesti kaikki tiimin asiantuntijat tekevät kaikkia työtehtäviä, mikä 

tarkoitti sitä, että osaamista täytyisi laajentaa. Yksi asiantuntija ilmoitti, että ei koe mielek-

kääksi toimia kaikkien asiakaskuntien kanssa. Tiimi pohti hänen tehtävänkuvaansa ja voi-

siko sitä eriyttää. Lopputuloksena kuitenkin toteamus, että kaikki tekevät kaikkea. Sovi-

tuksi saatiin perusprosessit, jotta toiminta pystyttiin turvaamaan muutoksen aikana. Ylei-

nen tunnelma oli positiivinen, vaikka ristiriitojakin alkoi ilmenemään. Ristiriitoja ei ilmennyt 

niinkään vuorovaikutussuhteissa, mutta sitäkin enemmän tehtävien mielekkyydessä. Mah-

toiko tehtävien hajauttaminen kaikille lisätä pelkoa oman osaamisen mahdollisista puut-

teista, vai pelkoa erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta, ahdistusta riittämättömyydestä vai 

mahdollisesti kaikkea tätä. Vuorovaikutussuhteet ja sosiaalinen kehittyminen tiimissä oli 
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kuitenkin hyvällä tasolla. Toimintamallia saatiin toimintatapojen ja -prosessien osalta jä-

senneltyä ja kehitettyä eteenpäin. 

”Toimintatavat ja prosessit II” -aivoriihityöskentely 

Seuraava aivoriihityöskentely kutsuttiin koolle 30.10.2019. Tämä kokoontuminen tuli nope-

asti ja suunnittelemattomasti, koska edellisen kokoontumisen jälkeen tiimikoordinaattorin 

toimenkuva muuttui toisaalle, ja tiimi jäi ilman koordinaattoria. Tämän lisäksi yksi asiantun-

tija oli palannut vanhoihin tehtäviinsä. Tuli yllättäen tarve uudelleen järjestäytyä. Aivoriihi-

työskentelyssä levitettiin kokonaisuus jälleen kerran pöydälle, ja mietittiin uudelleen, miten 

saadaan mahdollisimman hyvin prosessit toimimaan. 

Havainnointi: Tiimin jäsenissä oli havaittavissa väsymystä tilanteen kuormittavuuteen ja 

jopa epätoivoa tilanteen mahdottomuutta kohtaan. Alun sekava tilanne näkyi vieläkin 

skeptisyytenä ja tutkija huomasi, että useat jäsenet toivoivat paluuta vanhaan toimintamal-

liin. Tiimi oli kokenut jo resurssitappiota, koska sekä tiimikoordinaattori että yksi asiantun-

tija oli tiimistä siirtynyt muihin tehtäviin. Resurssivaje ja sekava tilanne kuormitti tiimiä enti-

sestään. Yleinen tunnelma oli väsynyt ja kuormittunut. Vuorovaikutussuhteet olivat kuiten-

kin tässä vaiheessa jopa parantuneet. Tiimissä oli nyt vain sellaisia jäseniä, jotka olivat si-

toutuneita tiimin toimintaan ja valmiita kaikesta huolimatta kehittämään toimintatapaa vaa-

ditulla tavalla. Tahtotila saada toimintamalli toimimaan oli olemassa. Sosiaalisuus oli sel-

keästi lisääntynyt, koska tiimin oli ollut pakko keskustella myös vaikeista asioista avoi-

mesti ja ääneen. Toimintakulttuurin kehittymisen näkökulmasta tiimi sai perusprosessit 

selkeiksi yksinkertaistamalla toimintamallia ja priorisoimalla työt niin, että kaikki akuutit, 

välitöntä huomiota vaativat tehtävänkuvat tulevat hoidettua. 

”Toimintatavat ja prosessit III” -aivoriihityöskentely 

Joulukuussa 2019 tiimille nimettiin uusi tiimikoordinaattori. Uuden tiimikoordinaattorin 

myötä oli taas aika kehittää toimintaa. Teemana oli edelleen toimintatapojen ja -proses-

sien hiominen ja selkeyttäminen. 

Havainnointi: Tiimi otti uuden tiimikoordinaattorin hyvin vastaan. Uusi tiimikoordinaattori oli 

tiimin jäsen, ja valmiiksi jo koonnut tietoa ja turvannut tiimin toiminnan sujuvuutta vaikeana 

hetkenä ilman tiimikoordinaattoria. Havaittavissa oli tiimin asenteen muutosta positiivisem-

paan. Muutokset, joita prosessiin tehtiin, loivat selkeästi toivoa tiimin onnistumisesta aikai-

sempaa enemmän. Hetken aikaa jo samassa veneessä myrskyn silmässä ollut tiimi osasi 

yhdessä keskustellen miettiä prosesseja sujuvammiksi sekä joustavasti jakoivat vastuuta 

erilaisista tehtävänkuvista. Ensimmäisen kerran oli havaittavissa toivoa. Yleistunnelma oli 

selvästi positiivinen. Vuorovaikutussuhteissa alkoi näkyä erilaiset toimintatavat ja niiden 
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tuoma paine. Havaittavissa oli myös, että erilaiset työskentelytavat aiheuttivat vuorovaiku-

tussuhteissa jonkin verran ärsytystä. Sosiaalinen kehittyminen kuitenkin oli kasvanut pis-

teeseen, joissa asioista keskusteleminen avoimesti oli hyvällä tasolla ja tässä vaiheessa 

suuremmat konfliktit pystyttiin välttämään. Toimintakulttuurin kehittymisen näkökulmasta 

toimintatapojen ja -prosessien muokkaaminen ja kehittäminen alkoi olla kevyempää ja su-

juvampaa. 

”Toimintatavat ja -prosessit IV” -aivoriihityöskentely 

Viimeinen aivoriihityöskentely toteutettiin tammikuun 27. päivänä. Aiheena oli jälleen toi-

mintatapojen ja prosessien muuttaminen. Oli huomattu, että prosessit, joissa kaikki teke-

vät kaikkea eivät toimi. Toimintatapoja oli pakko muokata paremmin vastaamaan niin asi-

akkaiden tarpeita kuin käytettävissä olevia resurssejakin. 

Havainnointi: Tiimi kamppaili vieläkin valtavan resurssipulan kanssa. Tässä vaiheessa tii-

mille oli alkanut selkeytymään miten prosessit toimivat ja ideoita asioiden eteenpäin vie-

miseksi tuli enemmän kuin aiemmin. Yhdessä mietittiin ja ideoitiin, ja jälleen kerran hiottiin 

toimintatapoja ja -prosesseja. Tiimin jäsenissä oli edelleen havaittavissa turtumista tilan-

teeseen, mutta toisaalta myös aiempaa enemmän intoa kehittää toimintaa. Havaittavissa 

tiimin luottaminen tiimikoordinaattoriin, ja siihen että tämä miettii tiimin puolesta asioita ja 

kokoaa ideat sekä ajatukset yhteen. Yleinen tunnelma oli positiivinen ja työnimua oli ha-

vaittavissa. Vuorovaikutussuhteet olivat pysyneet edelleen hyvinä ja sosiaalinen kehittymi-

nen tiimin sisällä oli lisääntynyt entisestään. Toimintamallin kehittymisen näkökulmasta oli 

vihdoin saatu aikaiseksi toimivalta tuntuva tekemisen malli. Yhdessä päätettiin, että tästä 

eteenpäin kokoonnutaan joka viikko tiimipalaveriin, eli ryhmäkeskusteluun. 

4.2.2 Ryhmäkeskustelut 

Ryhmäkeskustelut ovat kehittämishankkeessa hyvä tiedonhankinnan menetelmä, koska 

yleensä ryhmässä käsiteltäviä asioita vie uusille tasoille ryhmässä vallitseva dynamiikka 

(Ojasalo ym.2020, 111.) Ryhmäkeskusteluiden ja -haastatteluiden käyttäminen tiedonke-

ruun välineenä kehittämishankkeissa, joissa tarkoituksen on yhteisten käsitteiden, toimin-

tatapojen ja keskusteluiden luominen ja ymmärtäminen, on tarkoituksenmukaista. Ryhmä-

keskusteluun tai -haastatteluun voidaan valita asiantuntijoita, joilla on käsitys ja kyky tutkit-

tavasta asiasta ja aito mahdollisuus saada aikaan muutosta. Ryhmälle voidaan asettaa 

tavoite, joka voi olla esimerkiksi toiminnan kehittäminen, ideoiden kehittely tai tarpeiden ja 

asenteiden paljastaminen (Vilkka 2015, 125). Kehittämishankkeessa käytettiin viikkopala-

vereita, joissa pyrittiin sykliseen toimintatutkimuksen kehittämisprosessiin. Viikkopalave-

reihin osallistui koko tiimi, ja keskustelua kuljetti edellisestä viikkopalaverista syntyneen 
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toimintamallin havainnoinnin purkaminen, sekä sen pohjalta uuden suunnittelu. Näin pilot-

tia pystytään jatkuvasti kehittämään ja löytämään uusia keinoja kokeilemalla erilaisia toi-

mintamalleja hyvän tiimidynamiikan löytymiseen ja mutkattomaan yhteistyöhön. Kehittä-

mishankkeen loppupuolella järjestettiin vapaamuotoinen ryhmäkeskustelu, jossa koottiin 

yhteen pilotissa kuljettu matka ja mitä opittiin, mitä ajatuksia pilotti oli herättänyt ja miten 

tulevaisuuden toimintamallin muutos nähtiin pilotin jälkeen. 

Ryhmäkeskustelut eli viikkopalaverit  

Tähän asti tiimi kokoontui aivoriihityöskentelyn merkeissä aina kun tarvittaessa ja aina kun 

oli selvää, että jotain oli muutettava. Kun perusprosessit olivat selkeitä ja tiimin sisäiselle 

toiminnalle oli löytynyt toimiva suunta, päätettiin että kokoonnutaan useammin, mutta lyhy-

emmän aikaa. Aloitettiin viikoittaiset ryhmäkeskustelut, jossa käytiin läpi aina edellisen vii-

kon havainnot ja kehittämistarpeet, muokattiin toimintaa tarpeen mukaan ja jälleen seu-

raavalla viikolla kokoonnuttiin yhdessä ja pohdittiin, oliko edellisen keskustelun toimenpi-

teet riittävät ja toimivatko asiat paremmin. Viikkokeskusteluiden väliin syntyi siis Edwards-

Demingin työnkehittämisen ja laatutyön orientaatiota kuvaava jatkuvan kehittämisen malli 

PDCA. Lyhenne tulee sanoista Plan – suunnittele, Do – toteuta, Check – arvioi ja Act – 

paranna. Kehä toistaa itsensä aina alusta. (Hokkanen & Strömberg 2006, 80–81.) Näin 

toimintaa pystyttiin kehittämään operatiivisella tasolla jatkuvasti ja muutoksiin reagointi no-

peutui.  

Taulukossa 2 on purettu kuukausitasolla tiimin ryhmäkeskustelut, niiden jatkuvan kehitty-

misen malli sekä tutkijan tekemä havainnointi. Ryhmäkeskusteluita pidettiin viikoittain, joi-

takin loma-aikoja lukuun ottamatta. Taulukosta voi seurata kuukausittain tehtyjä toimenpi-

teitä, toteutuksen arviointia sekä tutkijan tekemiä havaintoja prosessin etenemisestä. Tau-

lukko esittää jatkuvan kehittämisen mallia, jossa ensimmäisessä sarakkeessa on ryhmä-

keskusteluissa ilmenneet mahdolliset ongelmat tai kehittämisajatukset, seuraavassa sa-

rakkeessa konkreettinen toteutustapa, kolmannessa sarakkeessa muutoksen arviointi ja 

viimeisessä sarakkeessa havainnointi ja saavutettu parannus. 
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TAULUKKO 2. Ryhmäkeskustelut 

Kuu-
kausi 

Tilannearvio / Suunnit-
telu 

Toteutus Arviointi Parannus/ Havainnot 

Tammi-
kuu 

Ensimmäisissä ryhmäkes-
kusteluissa pohdittiin 
käytännön järjestelyjä 
toimipaikan lopettami-
seen liittyen. Tiimi on 
muuttanut osittain toisiin 
tiloihin ja osittain Lahden 
toimipaikalle. Epäsel-
vyyttä kuka työskentelee 
missä ja milloin. Sovitaan 
perehtymisestä uusiin 
tehtäviin. 

Sovitaan että pidetään 
jatkossa viikkopalaverit 
Teamsissa. Arvioidaan 
mitkä työtehtävät ovat 
ensisijaisia hoitaa Heino-
lassa sijaitsevissa yhtei-
sissä tiloissa työllisyystoi-
mijoiden kanssa, esim. 
asiakastapaamiset. Anne-
taan yhteistyökumppa-
neille päivystystaulukot, 
joissa näkyy, kuka milloin-
kin tekee mitäkin tehtä-
vää, ja mistä tavoittaa ke-
netkin, sekä kuka on yh-
teisissä tiloissa. Jokainen 
vastaa perehdytyksestä 
omasta osaamisteen tii-
min muille jäsenille.  

Teams -palaverit 
toimivat hyvin ja tu-
kevat tiimin liikku-
vuutta. Yhteisissä 
toimitiloissa on 
kaksi työpistettä 
käytettävissä. Ilme-
nee, että toisinaan 
työtiloja tarvitsisi 
yhtä aikaa useampi 
virkailija ja toisi-
naan joku joutuu 
olemaan tiloissa yk-
sin, mikä luo turval-
lisuusriskin.  

Selkeyttä toimintata-
voista ja käytänteistä. 
Muutto ja uusi tilanne 
ovat selkeästi syöneet 
tiimin voimavaroja enti-
sestään. Epäselvyyksiä 
ja epävarmuutta on il-
massa.  
Perehdytystä sovittu 
mm. yrityspalveluista ja 
työnvälityksestä, valta-
osa asioista on tuttuja 
kaikille, mutta kokonai-
suuden hallinnassa on 
selkeästi oppimisen va-
raa. 

Helmi-
kuu 

Helmikuun ryhmäkeskus-
teluissa käydään viikkota-
soilla läpi tammikuussa 
pidetyn aivoriihityösken-
telyssä sovittuja toiminta-
malleja ja -prosesseja, nii-
den toimivuutta ja teh-
dään tarvittavia muutok-
sia toimintaan. Rakenne-
taan myös yhteistyöver-
koston kanssa toimimista 
eteenpäin. 

Toteutetaan aiemmin so-
vittua toimintamallia, 
eriytetään tehtäviä vielä 
lisää ja muutetaan esim. 
päivystysviikkojen sisäl-
töjä.  
Sisältöjä muuttamalla voi-
daan vastata myös toimi-
tilaongelmaan paremmin.  
Sovittaan sosiaaliohjaa-
jien kanssa toimintakäy-
tänteistä.  

Toiminnan muutta-
minen nopeasti ja 
kokeilukulttuuri 
vastaa hyvin tarpee-
seen selkeyttää toi-
mintatapoja. 
Sosiaalitoimen 
muutokset ja yh-
teistyö saa hyvän 
alun, kun sovitaan 
selkeitä käytäntöjä. 

Alun ongelmat organi-
soitumisessa alkavat 
selkeästi olemaan ta-
kana päin. Tiimissä mie-
tityttää erilaiset työta-
vat ja vuorovaikutus-
suhteet. Selkeästi on 
havaittavissa erot ta-
voissa, tämä aiheuttaa 
ärsytystä ja keskuste-
lua. Väsymystä havait-
tavissa jatkuvaan muu-
tokseen.  

Maalis-
kuu 

Maaliskuussa hiotaan 
edelleen toimintatapoja 
ja muutetaan toimintaa 
tarpeen mukaan. Kuun 
puolessa välissä siirrytään 
koko tiimi etätyömää-
räysten alle COVID-19 
pandemian vuoksi. 

Keskustellaan palave-
reissa avoimesti toiminta-
tavoista ja yritetään lisätä 
ymmärrystä toistemme 
tavoista. Mietitään miten 
olisi mahdollisimman su-
juvaa toimia esille nous-
seissa tilanteissa. Hiotaan 
edelleen selkeämmäksi 
prosessin toimintamal-
leja. 

Edelleen toiminta-
mallien ja -proses-
sien hiominen on 
tuonut selkeyttä te-
kemiseen.  

Avoin keskustelu ja asi-
oiden esille nostaminen 
auttavat ymmärryksen 
lisäämisessä ja vähentä-
vät epäselvyyksiä. Etä-
työ ja peruuntuneet 
asiakas- ja verkostoajat 
mietityttävät. 

Huhti-
kuu 

COVID-19 tilanteesta joh-
tuvat muutokset toimin-
tatavassa aiheuttaa taas 
muutoksia. Työnhakijoi-
den määrä lisääntyy rä-
jähdysmäisesti myös Itä-
Hämeessä.  
 
 

Priorisoidaan tehtävät ja 
hoidetaan vain akuutit 
asiat.  

Uusien asiakkaiden 
työnhaun käynnis-
tys, alkukartoitus ja 
työttömyysturva-
tehtävät vievät val-
taosan ajasta. Yh-
teydenotot lisäänty-
vät valtavasti. Tiimi 
joutuu tekemään 
nopeita päätöksiä ja 
organisoimaan 
työtä jatkuvasti. 

Pystytään pitämään ka-
sassa alueen asiakkuuk-
sia ja hoitamaan akuutit 
työtehtävät hyvin. 
Tässä vaiheessa tiimi 
toimii ja tuntee tois-
tensa tavat ja vahvuu-
det jo suhteellisen hy-
vin, eikä suurempia on-
gelmia muutoksissa 
tule. Toisaalta painaa 
huoli työtehtävistä, joi-
den tekeminen jää val-
litsevan tilanteen takia 
vähemmälle.  
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Touko-
kuu 

Edelleen sopeudutaan 
akuuttien tehtävien hoi-
tamiseen. Työtehtävät 
ovat eriytyneet ja vastuu-
alueet jakautuneet tiimin 
sisällä. 

Jatketaan priorisoitujen 
työtehtävien suoritta-
mista. 

Yhteydenotot ovat 
edelleen lisäänty-
neet ja akuutit työ-
tehtävät vievät pal-
jon aikaa.  

Tiimi pystyy edelleen 
vastaamaan muuttu-
neeseen tilanteeseen. 
Kaikilla tuntuu olevan 
kiire, mutta tilanne on 
kuitenkin tiimin sisäi-
sesti stabiili. 

Kesäkuu Tiimiin saadaan kaksi 
uutta asiantuntijaa, joten 
resurssipula alkaa helpot-
tamaan. Mietitään pereh-
dytysprosessia ja tehtä-
vänjakoja.  

Koska tiimillä on jatku-
vasti ollut työnvälityksen 
ja yrityspalvelun suhteen 
resurssiongelmaa, pääte-
tään uusien työntekijöi-
den perehdyttämisestä 
ensisijaisesti näihin työ-
tehtäviin. Alkupalvelun 
asiantuntija ottaa pereh-
dytystä enemmän vas-
tuulleen. 

Uudet työntekijät 
pääsevät hyvin työ-
tehtäviin kiinni ja 
prosessit ovat sel-
keitä. Tämä vapaut-
taa resursseja hoi-
tamaan taas proses-
seja, jotka ovat 
poikkeustilanteen 
vuoksi jääneet huo-
nommalle hoidolle. 

Tiimin sisäinen järjestys 
ja tehtävät alkavat ha-
kea paikkaansa. Suunni-
tellaan lomia ja selke-
ästi lomat tulevat hy-
vään hetkeen jaksami-
sen kannalta.  

Heinä-
kuu 

Heinäkuun ollessa loma-
kuukausi suljetaan palve-
luita ja kevennetään työ-
tehtäviä heinäkuun 
ajaksi, jotta selvitään pe-
rusprosesseista vajaalla 
miehityksellä. 

Hoidetaan akuutit asiat ja 
kaikki normaaliprosessit 
joihin resurssit riittävät. 

Tiimin itseohjautu-
vuus on lisääntynyt. 
Uusien perehdytys-
vastuuta on jaettu. 
Pystytään ketterästi 
ja ongelmitta vas-
taamaan muutok-
siin.  

Tiimin tilanne on sta-
biili. Lomakausi ja poik-
keustilanne ei aiheuta 
suurempia myllerryksiä.  

Elokuu Poikkeustilanne on ai-
heuttanut monenlaisia 
muutoksia toimintata-
voissa, uusien työntekijöi-
den osaaminen on ta-
solla, että voidaan eriyt-
tää toimintaan ja vastuu-
alueita entisestään. Edel-
leen jatketaan etätyötä, 
mutta perustyöhön ol-
laan päästy palaamaan. 
Verkostotyö on siirtynyt 
etäyhteyksien varaan 
myös ja hyvää kehitys-
työtä myös sen saralla on 
tapahtunut. 

Rajoituksia on purettu ja 
palveluita taas avattu. 
Vaikka etätyötä tehdään, 
on uudet toimintatavat 
esim. Teamsin käytössä 
mahdollistaneet mm. 
asiakastyön verkostoissa.   

Etätyön jatkuvuu-
desta huolimatta 
työ alkaa taas pa-
lata normaaliin, 
tiimi vastaa hyvin ja 
sujuvasti muutos-
tarpeisiin. Eriytetyt 
tehtävät tuo sel-
keyttä ja työrauhaa. 

Tiimin tilanne on edel-
leen stabiili. Keskuste-
luissa ei ilmene huoles-
tuttavaa, kaikille on löy-
tynyt sopivaa tehtävää 
ja jokainen on selkeästi 
omaksunut omat tehtä-
vänkuvansa. Tiimin itse-
ohjautuvuus on kasva-
nut ja tiimi pystyy hyvin 
ketterästi, hyvin pienillä 
hiomisilla vastaamaan 
tilanteisiin. Havaitta-
vissa on työnimua ja hy-
väksyntää. 

Syyskuu Ryhmäkeskusteluissa ei 
juurikaan enää ilmeni mi-
tään suurempia kehitys-
kohteita. Keskustelut 
pyörivät tässä hetkessä 
lähinnä koko organisaa-
tiota koskevien muutok-
sien mietteissä. 

Jatketaan työskentelyä 
normaalisti. Vastuualueet 
pysyvät eriytettyinä. 

Yhteistyö on enem-
män ja enemmän 
sujuvampaa, roolit 
ja tehtävät ovat sel-
keytyneet.  

Tilanne stabiili, ei eri-
tyistä huomioitavaa tii-
min sisäisessä rakentu-
misessa tai vuorovaiku-
tuksissa. Työmäärä on 
edelleen suuri, mutta 
työnhallinnan tunne on 
tiimin jäsenistä aistitta-
vissa. Tiimi on kuin it-
sestään löytänyt sisäi-
sen toimintamallin ja 
kyvyn neuvotella asi-
oista. 

Lokakuu Ryhmäkeskusteluna pi-
detty tiimin loppukeskus-
telut 

Keskustelu ohjatusti tiet-
tyjen teemojen ympärillä, 
mietittiin mitä pilotista ol-
laan opittu, mitä tiimi-
työstä ollaan opittu ja mi-
ten jatkossa tehtäisiin toi-
sin 

Keskustelu oli 
avointa ja monia 
hyvä seikkoja nousi 
esille 

Havainnoin näkökul-
masta luottamuksellista 
keskustelu oli avointa ja 
hyviä näkemyksiä esi-
tettiin. 
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Havainnoinnin yhteenvetona ryhmäkeskusteluista voidaan todeta, että yleinen tunnelma 

oli koko pilotin ajan ryhmäkeskusteluiden osalta ollut positiivinen. Ryhmäkeskusteluissa oli 

havaittavissa myös yleistä väsymystä, mutta esimerkiksi uusien jäsenten tullessa tiimiin 

tunnelma oli odottava ja toivottiin että jatkuvasti vallalla olleeseen resurssipulaan saadaan 

vihdoin apua. Väsymys työmäärään alkoi näkymään jaksamisessa, mutta ensimmäisen 

kerran oli havaittavissa, että toivo tasaisemmasta kuormituksesta oli olemassa. Omat 

haasteensa toi COVID-19 pandemiasta johtuneet muutokset työssä, siirryttiin täysin etä-

työhön ja uusia asiakkaita tuli paljon. Laki- ja muiden poikkeusajanmuutosten sisäistämi-

nen ja tärkeiden työtehtävien priorisointi söi voimavaroja. Vuorovaikutussuhteet toimivat 

kuitenkin hyvin ja moni asia pystyttiin mutkattomasti sopimaan viikkopalavereiden aikana 

ja myös niiden ympärillä. Jokainen tiimin jäsen otti vahvempaa ja itsenäisempää roolia toi-

minnasta, vastuuta kannettiin yhdessä ja yhteisen päämäärän eteen. Sosiaalinen kehitty-

minen tiimissä kasvoi koko ajan ja ryhmäkeskustelut tätä myös edesauttoivat. Viikoittain 

ryhmäkeskustelussa tiimin jäsenet keskustelivat myös kevyemmistä, ei työhön liittyvistä 

asioista, ja tämä auttoi jokaista tiimin jäsentä avautumaan ja tuomaan mielipiteitään julki 

selkeämmin. Avoin ilmapiiri mahdollisti myös voimakkaastikin omien mielipiteiden esille 

tuomisen muun muassa tiimin yhteisellä Teams -alustalla. Tässä vaiheessa kuitenkin so-

siaalinen kehittyminen oli tasolla, jossa asioita voitiin käsitellä asioina, eikä tämä aiheutta-

nut tiimin sisällä suurempia ongelmia vuorovaikutussuhteissa. Toimintakulttuurin kehitty-

minen oli nopeaa, ja tiimi pystyi ketterästi vastaamaan muutoksiin. 

4.2.3 Osallistuva havainnointi 

Jos keskusteluissa ja aivoriihityöskentelyssä on tärkeää se mitä tutkittavat sanovat, niin 

havainnoinnissa on tärkeämpää se mitä ihmiset tekevät ja miltä asiat näyttävät. Hyvä tapa 

saada tietoa tutkittavasta yksilönä ja yhteisönsä jäsenenä on osallistuva havainnointi. 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkijalla on pääsy tapahtumien luonnollisiin ympäristöihin 

ja hän on vuorovaikutuksessa tutkimansa ilmiön tutkittaviin kohteisiin. Havainnointi sopii 

hyvin kehittämistehtäviin, joissa tutkitaan yksilön toimintaa ja vuorovaikutussuhteita.  

(Vilkka 2015, 143; Ojasalo 2020, 115.) Havainnointi sopii hyvin tämän kehittämishankkeen 

tutkimusmenetelmäksi, koska tarkoituksena on saada tietoa tiimimallisen toimintamallin 

rakentamisen tueksi, pilotoinnista saatujen kokemusten ja havaintojen avulla. Osallistuva 

havainnointi on myös hyvä menetelmä, koska tutkija itse on osa tiimiä. Osallistuvan ha-

vainnoinnin käyttäminen vaatii osallisuutta tutkivaan yhteisöön, sekä luottamuksen luo-

mista tutkittaviin kohteisiin (Vilkka 2020, 145). Havainnointimenetelmän käytössä tulee 

olla tarkkana, jotta tutkija pysyy osallisuudestaan huolimatta objektiivisena ja jotta hän 
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muistaa, että omat tulkinnat ovat eri asia kuin varsinaiset havainnot (Hirsjärvi ym. 2013, 

213, 217).   

Tässä kehittämistyössä käytettiin osallistuvaa havainnointia. Tutkija toimi lähes koko pilo-

tin ajan tiimin koordinaattorina ja osallistui tiimin päivittäiseen toimintaan kokoaikaisesti. 

Osallistuva havainnointi sopi hyvin tiedonkeruumenetelmäksi, koska tutkija oli osa tiimin 

luonnollista työympäristöä ja osa tiimiä. Havainnointi toteutettiin aivoriihityöskentelyssä ja 

ryhmäkeskusteluissa keräämällä aineisto päiväkirjamuotoon. Päiväkirjamerkinnöissä kes-

kityttiin yleiseen tunnelmaan, vuorovaikutussuhteissa havaittuihin ongelmiin ja vuorovaiku-

tuksen kehittymiseen, tiimin sosiaaliseen kehittymiseen sekä tiimin toimintakulttuurin ke-

hittymiseen. Päiväkirjamerkintöjen lisäksi aivoriihityöskentelyistä dokumentoitiin Power-

Point -esityksiä, joita pystyi myös tiimin jäsenet muokkaamaan. Tiimillä oli myös yhteinen 

Teams -ympäristö käytössään, jonka tiedostoihin ja keskustelualueelle tietoa kerättiin ja 

jossa jokainen pystyi vapaasti tietoja tuottamaan ja hyödyntämään.     

4.3 Tulokset 

Tiimin kehitysvaiheet 

Tiimin kehitysvaiheet ovat nähtävissä Itä-Häme-tiimin kehittymisessä. Alun havainnoin-

nista käy ilmi muotoutumisvaiheen teemat. Heti alussa tiimi esitti huolta ja kysymyksiä, 

epäilyksiä heräsi ja kyseenalaistamista oli runsaasti. Alkuvaiheen jännitykset olivat selke-

ästi nähtävissä esimerkiksi ensimmäisen tiimikoordinaattorin osaamisen tai kokonaistilan-

teen hahmottamisen epäilyssä. Tiimin jäsenet halusivat tietää, miksi muutos on tarpeen ja 

mitä heiltä odotetaan, tämä oli havaittavissa tiimin ensimmäisessä ja vielä toisessakin ai-

voriihityöskentelyssä. Tiimityöskentelyn tuomaa lisäarvoa kyseenalaistettiin voimakkaasti, 

koska alussa koettiin, että perusprosessit jäävät hoitamatta. Toiminnan koettiin keskitty-

vän enemmän jatkuvaan kehittämiseen, eikä varsinaista työrauhaa perustyön tekemiseen 

saatu.  

Itä-Häme-tiimissä myrskyvaihe oli raju. Lopputuloksena tästä vaiheesta tiimissä vaihtui tii-

mikoordinaattori ja yksi asiantuntija. Havaittavissa oli huolta, väsymystä ja epätoivoakin 

tiimin tavoitteiden saavuttamisen mahdottomuudesta. Tiimikoordinaattorin siirtyminen mui-

hin tehtäviin tuli muulle tiimille suurena yllätyksenä. Kukaan ei osannut odottaa tapahtu-

maa, vaikka ennen tätä kiivaitakin keskusteluita oli käyty. Ongelma ei niinkään ollut vuoro-

vaikutussuhteissa, vaan muutoksen kokonaisvaltaisuudessa ja liian nopeassa aikatau-

lussa. Tämä aiheutti väärinkäsityksiä siitä, miten tehtävät todellisuudessa hajautuvat ja 

mitä keneltäkin odotetaan.  



34 

Itä-Häme-tiimi saavutti menettelytapojen sopimisen ja kehittymisen vaiheen hiukan ennen 

kuin uusi tiimikoordinaattori nimettiin. Tässä vaiheessa oli havaittavissa, että tiimi oli so-

peutunut ja sulautunut jo toistensa työskentelytapoihin ja tahtotila oli selkeästi kääntynyt 

siihen, miten yhdessä ratkaistaan työtehtävät niin, että kaikki osa-alueet tulevat hoidettua 

mahdollisimman hyvin. Tilanne oli ensimmäistä kertaa seesteinen ja havaittavissa oli toi-

voa onnistumisesta.  

Itä-Häme-tiimin saavutettua suoritusvaihe, tuli mukaan kolme uutta tiiminjäsentä. Tiimi kui-

tenkin sopeutui uusiin jäseniinsä avoimesti, ja puhtain tarkoituksin hyödyntää uudet re-

surssit mahdollisimman nopeasti yhteisten tavoitteiden saavuttamisen tueksi. Havaitta-

vissa oli tiimin sisäisen kasvun kehittyminen hyvälle henkiselle tasolle.  

Tiimin kehitysvaiheiden jälkeen siirryttiin aivoriihityöskentelystä viikkopalavereina toteutet-

tuihin ryhmäkeskusteluihin, koska tiimi oli tarpeeksi kypsä kevyempään, ketterämpään ja 

nopeampaan kehittymiseen. Muutoksiin pystyttiin paremmin vastaamaan lyhyelläkin varoi-

tusajalla ja yhteisen päämäärän eteen työskenteleminen oli selkeää. Myrskyvaiheen jäl-

keen keskustelu oli avoimempaa ja tiimi oli selkeästi omaksunut itseohjautuvan roolin. Tii-

min sisäinen vuorovaikutus oli hyvää ja kynnys avoimeen keskusteluun huomattavasti ma-

talampaa kuin pilotin alussa. Luottamus tiimissä oli kasvanut.  

Tiimityöskentelyn lisäarvo, osaamisen kehittyminen, moniammatillisuus ja tiimi-

työssä onnistuminen 

Yhteenvetona pilotista käytiin viimeinen ryhmäkeskustelu, joka osaltaan kiteytti myös tu-

lokset tiimityöskentelyn lisäarvosta, osaamisen kehittymisestä, moniammatillisuudesta ja 

tiimityössä onnistumisesta. Keskustelun teemoina olivat tiimityöskentelyn lisäarvo, oman 

osaamisen kehittyminen, tiimityössä onnistuminen, moniammatillisuus ja yleinen tunnelma 

ja ajatukset pilotista. Mukaan osallistui myös tiimin esimies, jolla oli omia näkemyksiä esi-

miesnäkökulmasta tiimin muodostumiseen ja tiimin kehittymiseen. Tiimin esimies toimi 

myös Kanta-Hämeessä toimineen pilotin esimiehenä, ja hänen näkemyksensä molem-

mista piloteista, niiden kehitysvaiheista, haasteista ja onnistumisista kulkivat pitkältä sa-

manlaisella kaavalla. Tiimityömalli molemmissa piloteissa oli ollut sama. Henkilöt, jotka oli-

vat aiemmin tehneet työtä itsenäisesti ja vastuu oli ollut vain omasta tekemisestä, olivat 

alkaneet tehdä työtä tiiminä. Ryhmäkeskusteluista sekä kehittämishankkeen havainnoista 

nousi esille se, että jokainen tiimin jäsen oli jollakin tavalla sisäistänyt hyvän tiiminmuo-

dostumisen perusperiaatteita; luottamus, selkeys, yhteisen päämäärän kirkastaminen, yh-

teiset pelisäännöt ja avoimuus. 

Asiantuntijat, jotka olivat jo ennen pilottia tehneet yhdessä pienellä toimipaikalla työtä, ko-

kivat että tiimiytyminen ei varsinaisesti tuottanut ongelmia, opeteltiin tekemään samaa 
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työtä eri tavalla. Toisaalta jokainen, yhtä lukuun ottamatta, koki että oma osaaminen tii-

missä on kehittynyt ja kehittymistä ja avarakatseisuutta on tullut erityisesti omaan työhön 

ja sen tekemiseen suhteessa muihin. Omaa osaamista ja toimintatapoja on ollut välttämä-

töntä muokata tiimityöhön sopivaksi. Me-henki sekä luottamus koettiin tiimissä hyväksi. 

Pilotin puolessa välissä tiimiin tuli mukaan kolme uutta asiantuntijaa, joista kahdella ei ol-

lut kokemusta työhallinnosta aiemmin. Heidän esille nostamat seikat olivat myös mielen-

kiintoisia. Toinen koki, että oli tullut hyväksytyksi tiimiin nopeasti, oppi paljon ja sai hyvää 

perehdytystä. Hän koki, että tiimissä oli hyvä henki ja asiat toimivat, lisäksi tehtävien moni-

puolisuus ja laajuus oli yllättänyt hänet positiivisesti. Toinen puolestaan koki, että pääosin 

etätyönä tehty työ, jätti integroitumisen tiimiin vajaaksi. Ilmeni myös, että hän puolestaan 

koki, että tiimi ei toiminut ollenkaan. Hän peilasi kokemustaan myös muualta saamaansa 

tiimityökokemukseen sekä arveli, että etätyö sekä hänen oma kiinnostuksensa puute tii-

min työtehtäviä kohtaan ei edesauttanut häntä tiimiytymisessä.  

Moniammatillisuus koettiin vahvuutena ja voimavarana. Toisilta opittiin ja jokaisella oli 

mahdollisuus keskittyä omien osaamisalueidensa vahvistamiseen tai kokonaan uuden op-

pimiseen. Toisaalta koettiin myös, että alun epäselvyys sekä liian nopeasti ja liian laaja-

alaisesti tullut muutos veivät enemmän energiaa kuin oli ajateltu. Samaan aikaan aloitettu 

työelämäpalvelun kehittämistyö ja toimipaikan lakkauttamisesta johtunut muutto eivät tul-

leet kokonaisuuden kannalta hyvään aikaan. Todettiin myös, että yksi kokonaisuus kerral-

laan olisi ollut toimivampi malli, kuin pilotti, jossa mallinnettiin monenlaista toimintaa. Yksi-

mielisyyttä herätti tiimityön onnistuminen, jokainen koki, että selkeät toimintatavat, avoin 

keskustelu, luottamus, avarakatseisuus sekä omaa, että toisten työtä kohtaan, tiedonjaka-

minen sekä riittävä työrauha ovat avainasemassa tiimityössä onnistumisessa. Jokainen 

tiimin jäsen koki, että kaiken kaikkiaan pilotista jäivät hyvät kokemukset ja tulevaisuuden 

muutoksia sekä tiimityöskentelyä odotetaan hyvällä asenteella.  

Kehittämishankkeessa kerätyn tiedon valossa voidaan todeta, että tiimityöskentely tuo li-

säarvoa työskentelyyn. Se mahdollistaa osaamisen kehittymisen sekä laajentumisen. Mo-

niammatillisuus tuo voimavaroja ja mahdollistaa tiimin monipuolisemman ja osaavamman 

yhteisen toiminnan. Tiimityössä onnistuminen vaati pitkäjänteisyyttä sekä hyvää resiliens-

siä tiimin jäseniltä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tulosten pohdinta 

Tiimin kehittymisen polku noudatti pitkälti perinteisiä tiimin kehittymisen vaiheita (Heikkilä 

2002, 275.) Organisaatio mahdollisti tiimin toiminnan ja antoi sille aikaa ja mahdollisuuden 

kehittyä. Tiimi koki, että luottamus tiimin onnistumiseen ja kykeneväisyyteen hoitaa alueel-

lisesti toimintaa oli riittävän voimakasta organisaatiotasolta, jotta itseohjautuvuus ja tiimin 

muodostuminen sekä oikeanlaisten toimintatapojen ja -prosessien löytyminen oli mahdol-

lista. Jokainen tiimi on omanlaisensa, ja jokaisen tiimin kehitystasot kulkevat ainutkertaista 

reittiä. Jo tiimin rakennusvaiheessa tiimin kehitysvaiheiden avaaminen voi auttaa väistä-

mään pahimmat sudenkuopat ja tietoisuuden lisääminen tiimityöskentelyn kehitysvaiheista 

voi parhaimmillaan auttaa tiimin jäseniä pitämään ongelmia ja vaikeuksia asiaankuuluvina, 

eivätkä he näin ollen lähtökohtaisesti ajattele, että tiimin työskentely olisi tuhoon tuomittua. 

Tietoisuus auttaa lisäämään ymmärrystä, että vaikeatkin asiat tiimissä on kohdattava re-

hellisesti ja ne ovat yhdessä työstettävä (Heikkilä 2002, 275–275). 

Siitäkin huolimatta, että tiimi koki jatkuvasti resurssipulaa, vaihtuvuutta jäsenissä sekä lo-

pulta vielä COVID-19 pandemian vaikutukset työhön, se onnistui kulkemaan kehittymisen 

polkua. Tiimin kehittymisvaihe oli COVID-19 pandemian ajaessa koko TE-toimiston henki-

löstön etätyöhön siinä vaiheessa, että tilanteeseen pystyttiin sopeutumaan ja reagoimaan 

nopeasti ja ketterästi. Toimintaa muutettiin ja tilanteeseen sopeuduttiin. Tiimin keskinäinen 

tuki, sekä viikkopalavereiden tuoma kokoontuminen, joskin etäyhteyksin, auttoi säilyttä-

mään yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, sekä ylläpiti mahdollisuuksia nope-

aan toiminnan muuttamiseen tilanteen mukaiseksi. Etätyöskentely toi tiimiytymiseen ja tii-

mityöskentelyyn omat haasteensa, mutta Salmisen (2013, 36) mukaan tiimit voivat kehit-

tyä etätyössä jopa paremmin kuin läsnä olevissa tiimeissä. Vuorovaikutus- ja viestintätai-

dot korostuvat tiimeissä, jotka työskentelevät etänä. Lisäksi on osattava käyttää teknolo-

giaa, joka mahdollistaa tiimin viestinnän. Viestinnän merkityksen korostuessa, tulee kiin-

nittää huomiota siihen, miten viestinsä esittää. Toiset suosivat mieluummin soittamista, 

kuin sähköpostia tai pikaviestimiä (Pullan 2016, 60.) 

Tuloksista voidaan päätellä, että erityisen tärkeää tiimin muodostumiselle on yhteisen 

päämäärän ymmärtäminen, itsensä ja toisten tunteminen ja kunnioittaminen, sekä erilai-

suuden hyväksyminen. Yhteistä ymmärrystä syntyy hyvästä vuorovaikutuksesta, jossa 

toisten ajatuksia arvostetaan ja kuunnellaan aidosti. Tiiminjäsenillä tulee olla taitoa luopua 

vanhasta ja kyky aloittaa jotakin uutta. Tiimi ei myöskään kehity valmiiseen sapluunaan, 
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vaan toiminnan kehittymistä pitää tapahtua jatkuvasti, jotta yhteen hitsautuminen ja aitoa 

yhteistyötä voidaan tehdä.  

Tiimityöskentelyä tulee jatkuvasti kehittää. Keskeistä tiimin kehittämisessä on yhteisten 

haasteiden kohtaaminen, sisäisten prosessien kehittäminen, tiimin pelisääntöjen luomi-

nen, erilaisuuden hyödyntäminen, osallistavan työtavan opettelu ja itsearviointi. Vaikka yh-

teisten haasteiden kohtaaminen voi toisinaan olla hankalaa, auttavat ne kasvattamaan ja 

vahvistamaan tiimin energiaa. Kommunikointia ja avoimuutta voidaan lisätä harjoittele-

malla rakentavaa palautetta ja yhdessä tehdyllä suunnittelulla ja päätöksenteolla voidaan 

kehittää tiimin tiimityötaitoja. Tehokkaalle tiimityöskentelylle on olennaista sisäisten peli-

sääntöjen luominen. Tiimin kaikki voimavarat saadaan käyttöön, kun hyödynnetään riittä-

västi erilaisuutta. Hyvä tiimirakenne sisältää erilaisia ihmistyyppejä, osaamista ja omanai-

suuksia, ja tämä on nähtävä tiimin voimavarana. Jatkuva prosessien kehittäminen on 

myös avainasemassa tehokkaassa tiimityöskentelyssä. Tiimiä tulee arvioida niin koko tii-

min laatutason, että yksilön laatutason näkökulmasta. (Kamensky 2015.) 

Tiimityöskentely ei ole pelkästään ryhmässä rinnakkain työskentelyä, vaan tiimityösken-

tely on syvemmin samojen tavoitteiden ja prosessien samaan suuntaan viemistä, jokaisen 

vastatessa omasta panoksestaan prosessin kulussa. Toisaalta myös tiimin jäsenten keski-

näiset vuorovaikutussuhteet tulisi ottaa huomioon tiimiä rakentaessa, sekä ihanteellisessa 

tilanteessa myös varmistaa, että tiimi pysyy alusta asti samanlaisella kokoonpanolla. Tä-

män ollessa kuitenkin lähes mahdotonta, tulisi varmistaa, että tiimillä on tarvittava osaami-

nen, ymmärrys ja työkalut tilanteisiin, joissa uusia jäseniä tulee tiimiin. Tämä on erityisen 

tärkeää, jotta uusien jäsenten integroituminen ja tiimiytyminen olisi mahdollisimman suju-

vaa ja joustavaa, ja tiimin toimivuuteen ei tulisi suuria ongelmia. 

Kehitysvaiheille tulisi antaa riittävästi aikaa, ja tietoa tulisi jakaa, myös siitä, miten tiimi ke-

hittyy ja missä kehitysvaiheessa tiimi on. Tämä lisää luottamusta ja ymmärrystä siitä, että 

vaikka myrskyisiä vaiheita on, ei se kuitenkaan tarkoita tiimin epäonnistumista, vaan sitä, 

että asioiden avoimella kohtaamisella ja käsittelemisellä päästään hyvään ja toimivaan 

lopputulokseen. Näennäisesti toimiva tiimi ei ole kovinkaan tuottoisa, se ei ole kehittyvä, 

eikä se kasvata työhyvinvointia eikä me-henkeä. 

Tutustuessani moniammatillisen tiimityöskentelyn teoriaan tulin havainnoineeksi, että toi-

mintatapaa on tutkittu ja mallinnettu runsaasti sosiaali- ja terveyspuolella. Tämä on ollut 

luontaista esimerkiksi terveydenhuollossa. Moniammatillisessa terveydenhuollossa tiimi 

koostuu usein esimerkiksi erilaisista hoitajista, lääkäreistä, fysioterapeuteista, toimintate-

rapeuteista, psykologeista ja psykiatreista. Tässä moniammatillisuus näkyy selkeästi, 

sekä asiakkaan polku kohti oman palvelutarpeen mukaisia toimintoja on selkeä. Toisaalta 
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toimintamalli on helppo monistaa myös muille toimialoille, mutta tutkimustietoa on melko 

vähän saatavilla muilta aloilta.   

Aivoriihityöskentelyn sekä ryhmäkeskustelujen havainnoinnissa nousi selkeästi esiin muu-

tamia keskeisiä teemoja. Esille nousevat jatkuva huoli, epävarmuus, jaksaminen, vuoro-

vaikutus, resurssit ja ketterä kehittyminen. Huoli nousee aluksi esille tehtävien hoitami-

sesta ja siitä onko riittävästi otettu huomioon tehtävien moninaisuus. Huoli asioiden järjes-

tymisestä seuraa mukana pitkälle pilotin edetessä, vasta kesä-heinäkuun paikkeilla huo-

lehtiminen alkaa selkeästi vähentyä ja tiimi alkaa luottaa toimintaansa. Epävarmuus ja 

epätietoisuus kulkevat mukana jatkuvien muutosten vuoksi. Jatkuva resurssipula, jatku-

vien muutosten keskellä toiminen ja jatkuva kehitystyö syövät selkeästi tiimin voimavaroja 

ja näkyvät jaksamisessa. Tiimin sisäinen vuorovaikutus näkyy heti pilotin alkumatkasta 

aina pitkälle kevääseen asti, jolloin ryhmäytyminen ja toisten toimintatapojen ymmärtämi-

nen, sekä oman osaamisen ja tilan hahmottuminen selkeästi lisääntyy. 

Alun mukana kulkenut huolestuneisuus kaikkosi pilotin edetessä ja toiminnan kehittyessä, 

epävarmuus ja epätietoisuus hälvenevät myös toiminnan kehittyessä sekä yhteiseen teke-

miseen luottamisen kasvaessa. Jaksaminen lisääntyi tehtävien selkiytyessä sekä lisäre-

surssien että tiimin saavutettua stabiili tila, niin sisäisesti, kuten henkilöstön vaihtuvuuden, 

sekä ulkoisesti etätyön, lakimuutosten sekä vallitsevan maailman tilan osalta. Vuorovaiku-

tus puolestaan lisääntyy ja paranee, kun tiimi löytää avoimen kommunikoinnin ja luotta-

mus tiimissä kasvaa. Vuorovaikutukseen vaikuttavat myös osaamisen kehittyminen, tois-

ten toimintatapojen ja osaamisen hyväksyminen sekä luottamus siihen, että jokainen on 

oman alansa asiantuntija, ja että tietoa jaetaan ja vastaanotetaan hyvässä hengessä. Re-

surssipula kulki tiimin matkassa koko pilotin ajan. Alun henkilöstömuutosten jälkeen odo-

tettiin useita kuukausia uusia työntekijöitä. Resurssin lisääntyessä vaadittiin kuitenkin pa-

nostamista perehdytysprosessiin, eivätkä uudet asiantuntijat kyenneet antamaan tiimille 

täyttä työpanostaan. Ketteryys alkoi näkyä tiimin toimintatapojen vakiintuessa ja roolien 

vahvistuessa, tiimi pystyi haastavassakin tilanteessa nopeasti reagoimaan muutoksiin.   

5.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Mitä lisäarvoa tiimityöskentely tuo? 

Tämä oli pääkysymys, johon lähdettiin etsimään vastauksia kehittämishankkeesta. Tiimi-

työskentelyn tuomaa lisäarvoa nähtiin muun muassa oman osaamisen kehittymisessä, it-

seohjautuvuudessa, uusien kehittämisajatusten syntymisessä sekä vastuun jakamisessa. 

Tiimityöskentely tuotti tasalaatuisempaa asiakaspalvelua sekä yhdenvertaisempia toimin-
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tatapoja. Jokainen tiimin jäsen kehittyi myös tiimipelaajina, ja he kokivat sekä muilta oppi-

misen että oman osaamisen jakamisen hyödyllisinä. Itseohjautuvuus kasvattaa luovaa ke-

hittämistä ja vuorovaikutusta, koska on pakko miettiä yhdessä tiiminä, miten toimitaan, 

jotta prosessit olisivat mahdollisimman jouhevia ja sujuvia. Luottamus ja vastuunjakami-

nen, me-hengen luominen sekä yhdessä oppiminen lisääntyvät onnistuneessa tiimityös-

kentelyssä. Yhdessä tekeminen yhteisen päämäärän eteen koettiin innostavaksi ja uusia 

näkökulmia sekä prosessien kehittämistä tehtiin lopulta ketterästi ja muutoksiin sopeudut-

tiin nopeasti yhdessä.  

Miten osaaminen kehittyy tiimityöskentelyssä?  

Tämä oli yksi pääkysymystä täydentävistä apukysymyksistä. Oman osaamisen kehittymi-

nen nimenomaan tiimityöskentelyssä koettiin ennen kaikkea omien ja toisten toimintatapo-

jen tunnistamisen kehittymisessä ja niistä oppimisessa. Oma osaaminen kehittyi myös 

tehtävänkuvien laajentuessa, sekä toisilta oppimalla. Osaamisen kehittymistä syntyi myös 

yhdessä pohtimisesta ja yhteisvastuullisina monia asioita jouduttiin pohtimaan tiimin kes-

ken. Toisaalta tiimityöskentely toi myös kehittymistä sellaisille henkilöille esimerkiksi digi-

osaamisesta, jota muutoin ei välttämättä olisi samassa mittakaavassa syntynyt. Toisaalta 

myös kokeneemmat asiantuntijat jakoivat omia vahvuuksiaan tuoreemmille jäsenille ja pe-

rehtyminen oli kokonaisvaltaisempaa. 

Mitkä asiat vaikuttavat tiimityöskentelyn onnistumiseen? 

Tämä oli toinen pääkysymystä täydentävä apukysymys. Tiimityöskentelyn onnistumiseen 

vaikuttavat vuorovaikutus, luottamus, avoimuus sekä yhteisen päämäärän, tavoitteisen 

sekä roolien selkeyttäminen. Jokaisella jäsenellä tulee olla riittävästi ymmärrystä mitä teh-

dään ja miksi. Myös sen ymmärtäminen, mitä missäkin tiimin kehitysvaiheessa tapahtuu, 

on hyödyllistä. Tiiminmuodostuksella on luotava oikeanlaiset puitteet ja riittävästi aikaa.   

Moniammatillisuus tiimissä, miten vastuuta ja tietoa jaetaan?   

Tämä oli kolmas pääkysymystä täydentävä apukysymys. Moniammatillisuus näkyi tiimi-

työskentelyssä eri osaamisalojen yhteen saattamisessa. Koska tiimin jäsenillä oli erilaista 

osaamista, oli luontaista jakaa myös vastuuta omien vahvuusalueiden ja osaamisalueiden 

mukaisesti. Tiimissä koettiin, että yhteiset viikkopalaverit lisäsivät avoimuutta ja yhteen-

kuuluvuutta. Tärkeäksi koettiin, että tiimillä olisi jokin kanava, jossa voi sujuvasti asioita 

pohtia yhdessä. Vastuu asioiden viestimisestä ja monen toiminnan yhteen vetämisestä oli 

tiimikoordinaattorilla, mutta tiimissä kuitenkin vastuu jakautui lopulta sujuvasti kunkin jäse-

nen vahvuuksien ja osaamisen mukaisesti. Tiimissä opittiin toisilta myös uusia ammatilli-

sia osa-alueita. Itseohjautuvuus, tulostavoitteet sekä yhteisvastuu lisäsivät myös yksilön 



40 

painetta etsiä tietoa ja laajentaa omaa osaamistaan myös itsenäisesti. Toimiva tiimi kan-

taa vastuuta yhdessä ja pitää yhdessä myös huolta tiedon kulkemisesta ja jakamisesta.     

5.3 Kehittämishankkeen luotettavuus  

Käsitteitä validiteetti ja reliabiliteetti käytetään määrällisissä tutkimuksissa, mutta niiden 

käyttämistä laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ollaan montaa mieltä (Ka-

nanen 2008, 123). Tutkimuksia, olivat ne sitten määrällisiä tai laadullisia, tulisi kuitenkin 

arvioida ja luotettavuutta tarkastella. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvi-

oida esimerkiksi sillä, kuinka tarkasti tutkija on tutkimustaan dokumentoinut, kuinka tarkka 

raportti tehdystä tutkimuksesta on ja vastaako tutkimuksella tuotettu tieto siihen, mihin läh-

dettiin etsimään vastausta. (Hirsjärvi ym. 2013, 231–232.) Laadullisen tutkimuksen relia-

biliteettina voidaan pitää tulkinnan samankaltaisuutta tulkitsijasta riippumatta. Laadullisen 

tutkimuksen validiteettia voidaan arvioida aineiston riittävyydellä, analyysin kattavuudella, 

sekä analyysin arvioitavuudella ja toistettavuudella. Lisäksi voidaan arvioida aineiston yh-

teiskunnallista merkittävyyttä. (Kananen 2008, 125.)  

Tutkimuskysymyksiin lähdettiin hakemaan vastausta laadullisen tutkimuksen keinoin. 

Koska kyseessä oli toimintatutkimus, sopi siihen aineistonkeruumenetelmäksi osallistuva 

havainnointi. Yleisesti on havainnointia pidetty yhtenä tehokkaimmista aineistonkeruume-

netelmistä toimintatutkimuksissa. Kehittämishankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa tiimi-

työskentelystä kohdeorganisaatiossa. Valittu tutkimusmenetelmä, osallistuva havainnointi 

sekä valitut kehittämismenetelmät, aivoriihityöskentely ja ryhmäkeskustelut ovat tyypillisiä 

menetelmiä toimintatutkimuksissa (Ojasalo ym. 2020, 61).   

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointia on tehtävä koko kehittämishank-

keen ajan. Luotettavuutta arvioidaan suhteessa tutkimustapaan, analyysitapaan, teoriaan, 

tuloksiin ja johtopäätöksiin (Vilkka 2015, 197) joten voidaan todeta, että tämän kehittämis-

hankkeen luotettavuutta nostaa se, että se tukeutuu teoreettiseen viitekehykseen tiimin 

kehitysvaiheista, haasteista sekä siitä, millaisia taitoja ja osaamista tiimin jäseniltä vaadi-

taan. Lisäksi valittu tutkimustapa ja -menetelmät ovat soveltuvia tuottamaan tietoa, jota 

tutkimuksella oli tarkoitus tuottaa. Tutkimusaineistoa on dokumentoitu riittävästi, jotta tutki-

mustulosten tulkinta on ollut perusteltua ja selkeää. Tutkimuskysymyksiin on saatu tuotet-

tua vastaukset kehittämishankkeessa käytettyjen tutkimus- ja kehittämismenetelmien 

avulla. 

Laadullisilla tutkimusmenetelmillä tehty tutkimus on ainutlaatuinen, eikä sellaisenaan tois-

tettavissa. Yksi luotettavuuden kriteeri on tutkija itse, ja se kuinka rehellinen hän on. Sa-

masta aineistosta voi eri tutkijat tehdä erilaisia johtopäätöksiä, koska kaikilla tutkijoilla ei 
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välttämättä ole samanlaista teoreettista perehtyneisyyttä tai ymmärrystä tutkittavasta ai-

heesta, vaikka alkuperäisessä tutkimuksessa tulkinta- ja luokittelusäännöt olisivatkin yksi-

tyiskohtaisesti esitetty. (Vilkka 2015, 196–197.)       

5.4 Havaintoja kehittämistyöstä 

Kokonaisuudessaan Itä-Häme-pilotti oli mielenkiintoinen ja kasvattava kokemus. Oma 

osaaminen tiimistyöskentelystä, tiimin kehittymisen vaiheiden ymmärtämisestä sekä koor-

dinoinnista kasvoi pilotin edetessä valtavasti. Alun lähes epätoivoisen asetelman kääntä-

minen tuotteliaaksi ja toimivaksi tiimiksi, jolle on itsestään selvää, miten tiimissä toimitaan 

ja miten yhdessä mennään kohti yhteisiä päämääriä, oli hieno kasvupolku ja varmasti hyö-

dyllinen kokemus mentäessä kohti kokonaisvaltaista tiimityöskentelymallia. Uskon, että 

jokainen Itä-Häme-tiimin jäsen on valmiimpi pilotin jälkeen kokonaisvaltaiseen muutok-

seen ja tiimityötaidot ja -kokemukset ovat lähtökohtaisesti paremmat kuin ennen pilottiin 

osallistumista.  

Teoriaan tutustuminen auttoi valtavasti ymmärtämään tiimiytymisen haasteita sekä kehi-

tysvaiheita. Kysyttäessä yksilöiltä, mitä he ajattelevat, että tiimityö on tai miten taataan se, 

että tiimityön aloittamisessa onnistutaan, vastaukset ovat usein itsestäänselvyyksiä. Moni 

toteaa, että avoimuus ja luotettavuus, toisten hyväksyminen, erilaisten toimintatapojen hy-

väksyminen, toisten kunnioittaminen sekä osaamisen ja tiedon jakaminen ovat avainase-

massa onnistuneessa tiimityössä. Tätä tukee myös teoreettinen viitekehys tiimitoimin-

nasta. Voidaan siis todeta, että ihminen on lähtökohtaisesti hyvin tietoinen mitä hyvältä tii-

mipelaajalta vaaditaan, eri asia on sitten se, miten asiat käytännössä toteutuvat.  

Yllättävää oli, miten paljon moniammatillista tiimityötä on tutkittu sosiaali- ja terveysalalla, 

mutta ei niinkään muilla aloilla. Julkisen sektorin kehittymistarve ja nykyaikainen ajattelu 

siitä, että organisaatiot pystyvät paremmin hyödyntämään yksilöiden kehittämisajatuksia 

ja innovaatioita itseohjautuvissa tiimeissä tuo tiimityön moniin organisaatioihin. Johtami-

sen kulttuurin muuttuessa enemmän valmentavaa ja tukevaan, itseohjautuvilla tiimeillä on 

realistiset mahdollisuudet menestykseen. Tulevaisuudessa moniammatillinen tiimityö tus-

kin on siis vierasta muillakaan aloilla.  

Kehittämishanke tuotti tietoa kohdeorganisaatiossa toimivasta tiimistä ja sen kohtaamista 

haasteista, sekä niistä ratkaisuista, joita yhdessä luotiin. Jokainen tiimin jäsen on saanut 

kehittyä tiimipelaajana, sekä oppinut hyviä tiimityötaitoja.  
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5.5 Kehittämishankkeen hyödyntäminen 

Tämä kehittämishanke on ollut ajankohtainen, koska Hämeen TE-toimistossa ollaan otta-

massa käyttöön kokonaisvaltainen tiimityömalli. Tästä kehittämishankkeesta käy selväksi, 

että tiimin muodostuksen vaiheeseen tulee panostaa ja siihen on varattava riittävästi ai-

kaa. Lisäksi huomioon on otettava henkilökemiat ja vuorovaikutussuhteisiin on panostet-

tava riittävästi. Osaamisen on oltava tiimeissä riittävää, jotta tiimit pystyvät suoriutumaan 

perusprosesseista kaikkien kehitysvaiheiden ylitse. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että 

tiimimallisen työskentelyn aloittaminen kokonaisvaltaisen muutoksen mukana voi tuottaa 

aluksi suuria haasteita, mutta kuten tässäkin kehittämishankkeessa kävi ilmi, on mahdol-

lista, että haasteista huolimatta tiimityö ja -prosessit saadaan toimimaan tehokkaasti ja 

ketterästi. Tämä vaatii kuitenkin ymmärrystä tiimin syntymisestä, tukea ja riittävästi aikaa 

sekä vapautta luovuudelle ja kehittymiselle.  

Kehittämishankkeesta olisi luonnollista lähteä kehittämään myös muita tiimityöskentelyyn 

liittyviä osa-alueita, kuten esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja kehittymisen 

tukemisen keinoja. Miten valmennetaan hyviä tiimejä kohti parempaa ja tehokkaampaa 

suorittamista?  

Hämeen TE-toimistossa ollaan siirtymässä tiimimalliseen toimintamalliin. Tämä tulee ai-

heuttamaan hämmennystä organisaatiossa. Tiedon lisääntyminen tiimin kehittymisvai-

heista ja siitä, että hankalat vaiheet eivät automaattisesta tarkoita epäonnistumista autta-

vat tiimiytymisessä ja tiimien rakentumisessa. Tätä kehittämishanketta voidaan hyödyntää 

tiedon lisäämiseen asiantuntijoiden keskuudessa tiimityöskentelystä TE-toimistossa. Ke-

hittämishankkeessa kävi ilmi, että esimerkiksi jo muodostuneeseen tiimiin on hankalaa uu-

sien työntekijöiden integroitua muun muassa etätyön vuoksi, ja tästä syystä olisi jatkoksi 

hyvä kehittää sujuvia toimintatapoja tai muita työkaluja tällaisiin tilanteisiin. COVID-19 

pandemian jatkuessa, etätyö tulee entisestään lisääntymään. Tämä tuo omat haasteensa 

tiimityöskentelyn käynnistämiseen. Kehittämishankkeen hyödyntäminen myös sen tutkimi-

seen, miten tiimityöskentelyn kehittymistä tuetaan etätyössä ja varmistetaan tiimityösken-

telystä saadun hyödyn maksimointi.  

Tässä kehittämishankkeessa tiimillä oli tiimikoordinaattori. Toimintamallin muutoksessa 

muodostettavat tiimit jäävät kuitenkin ilman tiimin vetäjää tai koordinaattoria. Tarpeellista 

olisi tutkia, tarvitseeko tiimi vetäjän vai pärjääkö se puhtaasti itseohjautuvasti. Tiimit tule-

vat olemaan suhteellisen isoja ja ainakin aluksi ne tulevat tarvitsemaan jonkin toiminnan-

ohjausta tukevan tavan tai henkilön. Onko tämä sitten tiimin esimies vai ulkopuolinen val-

mentaja, sitä ei vielä kukaan tiedä. Kaiken kaikkiaan tiimit tulevat tarvitsemaan tukea ja 
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apua monessa asiassa, joten sen miettiminen miten tämä toteutetaan, olisi myös ajankoh-

taista. 

Kehittämishankkeessa tutkimuksellisuus rajautui organisaation sisäisen tiimityöskentelyn 

kehittymiseen. Pilotilla mallinnettiin myös yhteistyön kehittymistä moniammatillisessa työl-

lisyystoimijoiden verkostossa. Yhtenä jatkokehittämisajatuksena voisi olla yhteistyön entis-

täkin tiiviimpi kehittäminen kuntakokeilun ulkopuolelle jäävien kuntien työllisyys-, elin-

voima- ja muiden työllisyyden verkostotoimijoiden kanssa. Aihe on ajankohtainen ja yh-

teiskunnallisesti vaikuttava. Työllisyyden kuntakokeilut tarvitsevat vertailukohteita kuntako-

keilujen ulkopuolelle jäävistä kunnista, ja siitä millainen vaikuttavuus muilla toimilla työlli-

syyden hoitoon voitaisiin saada aikaan.  
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