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Tutkimus pyrki muodostamaan kuvaa päiväkotien tiimien osaamisesta, rooleista ja
kehittämistarpeista. Tutkimus
tarkasteli
myös
tiiminvetäjänä
toimivan
lastentarhanopettajan merkitystä tiimityössä ja jaetussa johtajuudessa, sekä miten
päiväkotien organisatoriset ratkaisut tukivat tiimityötä ja tiiminvetäjyyttä.
Tutkimusmenetelmänä
oli
fokus-ryhmähaastattelu.
Aineisto
kerättiin
haastattelemalla neljää lastentarhanopettajaa ja kolmea lastenhoitajaa. He
muodostivat ammattiryhmittäin kaksi fokusryhmää. Aineisto analysoitiin osittain
teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin ja osittain aineistolähtöisesti.
Löydösten perusteella tiimityö rakentui sitoutumisen, luottamuksen ja
kommunikaation perustalle. Osallistuminen tiimissä näyttäytyi ristiriitaisena.
Lastentarhanopettajat kokivat olevansa vastuuhenkilöitä, mutta sitä varottiin
tuomasta esille. Lastenhoitajat kokivat eri ammattiroolien joko selkiyttävän työtä tai
rikkovan tasa-arvoa. Tiimien tavoitetietoisuus näyttäytyi heikkona. Erityisen heikosti
oli tiedostettu tiimien sisäiset prosessit ja tiimien kehittäminen.
Lastentarhanopettajat määrittelivät tiiminvetäjyyden ammattiroolinsa kautta. Tiimin
sisäisten prosessien ohjailijana tehtävä oli heikommin tiedostettu. Lastenhoitajien
ryhmässä tiiminvetäjän merkitys nähtiin joko tiimityötä selkeyttävänä tai melko
tarpeettomana. Tiiminvetäjän tärkeimpinä tehtävinä nähtiin lapsipedagogiikasta
vastaaminen. Tiiminvetäjän keskeisiksi taidoiksi nimettiin vuorovaikutusosaaminen,
asioiden hoitamiskyky ja tarkkanäköisyys. Päiväkodin organisatoriset ratkaisut eivät
tukeneet tarpeeksi tiimityötä ja tiiminvetäjyyttä. Jaetun johtajuuden elementtejä ei
ollut selvästi havaittavissa lukuun ottamatta varsin itsenäisesti toimivia tiimejä.
Päiväkodeissa ollaan hyvän tiimityön äärellä. Osaamista ja tahtoa löytyy.
Kehittämistarpeet koskevat erityisesti tavoitetietoisuutta ja tiimien sisäisten
prosessien ymmärtämistä ja kehittämistä. Merkittäväksi kehittämishaasteeksi
osoittautui
tiiminvetäjän
roolin
selkiyttäminen.
Tiiminvetäjyys
vaatii
lastentarhanopettajalta
pedagogisuuden
hahmottamista
uudella
tavalla.
Pedagogisuutta ei pitäisi rajata vain lapsiryhmän toiminnan ohjaamiseen, vaan sen
tulisi nähdä vaikuttavan koko kasvattajayhteisöön. Päiväkodin johtajan olisi
huolehdittava, että organisatoriset ratkaisut tukevat tiiminvetäjyyttä ja tiimityötä.
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1 JOHDANTO

Suomalaisissa päiväkodeissa on perinteisesti työskennelty tiimeissä. Tiimien toimintaa
ohjaavat paljolti totutut toimintatavat. Totutut toimintatavat joutuvat uudelleen
arvioinnin kohteeksi päiväkotien organisaatioiden muutosten ja varhaiskasvatustyön
lisääntyneiden haasteiden johdosta. Päiväkodin johtajat työskentelevät yhä useammin
hajautetussa organisaatiossa, jossa heidän johdettavanaan on useita päivähoitoyksiköitä.
Moniammatillisten tiimien johtamista voidaan perustellusti pitää yhtenä päiväkodin
johtajan tämän hetken keskeisimmistä tehtävistä (Karila & Nummenmaa 2001, 145).
Näin ollen tiimien itseohjautuvuus ja jaettu johtajuus nousevat yhdeksi päiväkotityön
keskeisiksi haasteiksi pystyäkseen vastaamaan muuttuviin lasten, kasvatuksen ja
yhteiskunnan tarpeisiin.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen päiväkotien tiimien toimintakulttuuria. Omakohtainen
pitkäaikainen kokemus ja kiinnostus päiväkodin tiimityön kehittämisestä ovat osaltaan
ohjanneet tämän tutkimuksen tekemiseen. Olen alkanut pohtia, miten onnistuneen
tiimityön myötä voisi vaikuttaa päiväkotityön suuriin kysymyksiin: varhaiskasvatuksen
laadun parantamiseen ja työyhteisön hyvinvointiin. Kuten Nivala (2000) toteaa,
onnistunut

tiimityö

vaatii

systemaattista

kehittämistä

ja

kehittäminen

vaatii

kehittämiskohteiden tunnistamista. Tämä tutkimus pyrkii muodostamaan kuvaa
päiväkotien tiimien osaamisesta, rooleista, tiimin johtamisesta ja kehittämistarpeista.
Tutkimuksessa äänen saavat tiimeissä toimivat varhaiskasvattajat. Heidän kokemuksista
ja merkityksenannoista rakentuu kuvaa tämän päivän tiimien toimintakulttuurista.
Tutkimuksessani lähestyn päiväkodeissa tapahtuvaa tiimityötä oppivan organisaation
näkökulmasta. Perustana on Lambertin (1991) määritelmä oppivasta organisaatiosta:
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”Oppiva organisaatio on sellainen organisaatio, jossa vastuun jakamisen avulla
edistetään jokaisen henkilön sitoutumista ja aloitteellisuutta sekä edistetään tehokkaasti
organisaation sisäistä viestintää” (Sarala & Sarala 1996, 54). Tiimityön kehittäminen
oppivassa organisaatiossa merkitsee siis vastuun jakamisen myötä tapahtuvaa
kollektiivista sitoutumista ja halukkuutta kehittyä ja kehittää osaamista jatkuvasti.
Tässä tutkimuksessani keskityn tutkimaan tiimien toimintaa mahdollisimman pitkälle
tiimien

organisatorisen

toimintakulttuurin

näkökulmasta.

Kasvatusyhteisöjen

tutkimisessa vierastetaan usein käsitettä organisaatiokulttuuri. Karila (1997) kutsuu
päiväkodin työ- ja toimintakulttuurin yhdistelmää toimintakulttuuriksi. Päiväkoti
kasvatusyhteisönä tuo omat erityispiirteensä organisaatiolle. Jaettu johtajuus käsitteenä
sisältää

päiväkodin

Tiimiorganisaatio

ja

johtajuuden
tiimityö

osalta

pitää

erityisesti

sisällään

pedagogisen

johtamisen.

moniammatillisen

henkilöstön

erityispiirteet.
Päiväkotien toimintakulttuurin tutkimus on vielä melko vähäistä. Kokemukseni mukaan
myös päiväkodeissa oman toimintakulttuurin tarkastelu tuntuu olevan vierasta ja
jäsentymätöntä siellä työskenteleville. Yhtenä tutkimukseni tavoitteena on saada käsitys
päiväkotiorganisaation ytimessä olevien tiimien toimintatavoista, osaamisesta ja
rooleista.

Toisena

tavoitteena

on

tarkastella

lastentarhanopettajan

merkitystä

tiimityössä

ja

tiiminvetäjänä
jaetussa

toimivan

johtajuudessa.

Lastentarhanopettaja on kasvatusryhmänsä pedagoginen vastuuhenkilö sekä tiiminsä
johtaja, ja on siitä syystä merkittävästi osallinen jaetussa johtajuudessa. Kolmantena
tavoitteena on tarkastella päiväkotien organisatorisia ratkaisuja, joilla on vaikutusta
tiimityöhön, sekä saada kuva pedagogisen johtajuuden jakamisesta. Tutkimuksessa
keskitytään selvittämään tiimin jäsenten omia käsityksiä ja kokemuksia fokusryhmähaastattelun keinoin.
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2 TIIMIORGANISOITUNUT PÄIVÄKOTI

2.1 Tiimipohjainen oppiva organisaatio ja tiimioppiminen

Yritysmaailmassa tiimi- ja verkostopohjaista organisaatiomallia on käytetty jo pitkään.
Tiimit työn organisointimuotona ovat levinneet myös palvelualoille ja hallintoon, jotka
ovat hiljalleen alkaneet mukautua ajalle tyypilliseen joustavaan ja oppivaan
organisaatiokäsitykseen, jolle on ominaista projektityyppinen toiminta, tiimityö sekä
joustavuus työn kuvassa, työajoissa ja palveluiden tuottamisessa. (Sarala & Sarala
1996.) Shonk (1994, 13–16) määrittelee tiimipohjaisen organisaation eduiksi muun
muassa

laadun

paranemisen,

joustavuuden,

koordinointivastuun

jakamisen,

työntekijöiden työtyytyväisyyden kasvamisen sekä työntekijöiden kehittymisen ja
kustannustehokkuuden paranemisen. Merkittävimpinä näistä tekijöistä hän nostaa
työntekijöiden toimivallan lisäämisen ja organisaation tuottavuuden paranemisen.
Oppivan organisaation määritelmiä on useita. Sengen (1990) määrittelyssä oppiva
organisaatio lisää jatkuvasti omaa kykyään luoda omaa tulevaisuuttaan. Lambertin
(1991) määritelmässä nähdään oppiva organisaatio sellaisena, jossa vastuun jakamisen
avulla edistetään jokaisen henkilön sitoutumista ja aloitteellisuutta sekä edistetään
tehokkaasti organisaation sisäistä viestintää (Sarala & Sarala 1996, 54). Oppivan
organisaation käsite edellyttää oppimisen tarkastelua ainakin kolmella tasolla: yksilön,
ryhmän ja organisaation. Erityisesti ryhmä nähdään - yksilön sijaan -tulevaisuuden
organisaatioiden

tiedonmuodostuksen

perusyksikkönä.

Tästä

johtuen

oppivan
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organisaation eri kehittämissuuntauksia tarkastellessa tiimit ovat olleet erityisen hyvin
esillä viimeisten vuosien aikana. (Senge 1990; Mäntylä 2002, 17, 53.)
Colmer (2008) tarkastelee oppivaa organisaatiota erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hän
esittääkin, että yksi keskeinen tekijä varhaiskasvatuksen laadun takaamisessa on
henkilöstön jatkuva oppiminen. Päiväkotien organisaation rakenteet olisi luotava
sellaiseksi, jotka tukevat yksittäisiä työntekijöitä saavuttamaan ammatilliset tavoitteensa
ja saada tiimit työskentelemään kohti asetettuja tavoitteita.
Organisaation rakenteet olisi luotava sellaisiksi, että ne tukevat tiimioppimista. Otala
(1996) näkee tiimioppimisen siltana organisaation oppimisen ja yksilöiden oppimisen
välillä. Tiimioppimiseksi kutsutaan oppimista, joka tapahtuu organisaatiossa toimivien
yksilöiden ja tiimien verkostoitumisen ja yhteisöllisen kehittymisen kontekstissa.
Tiimioppiminen

on

siis

keskustelun

ja

vuorovaikutuksen

avulla

tapahtuvaa

kollektiivista uuden tiedon muodostamista (Sarala & Sarala 1996). Tiimioppimisessa
korostuu Saraloiden (2003, 142–145) mukaan sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla
tapahtuva oppiminen sekä ryhmän vastuu sen kaikkien jäsenten oppimisesta.
Tiimioppimisen perustana on toisten auttaminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiseen
toimintaan.
Dechant, Marsick ja Kaslin (1993) esittävät neljä erilaista kehitysvaihetta, jotka ovat
havaittavissa tiimioppimisessa. Tiimioppimisen ensimmäinen vaihe on satunnainen
oppiminen, jolloin yhteinen oppiminen ei ole vielä alkanut. Tiimin jäsenet pysyvät
omissa näkökannoissaan tiukasti ja osallistumisen aktiivisuus on vaihtelevaa.
Tiedonkeruuvaiheessa oppimista jäsenten välillä alkaa jo muodostua, mutta asioita ei
vielä jäsennetä yhdessä, jolloin uusia, yhdessä jaettuja käsityksiä ei vielä muodostu.
Synenergiavaiheessa asioita aletaan jäsentää yhdessä. Tiimi alkaa suhtautua
kriittisemmin toimintaansa. Yhteistyön, kuuntelemisen ja toisten näkökantojen myötä
tiimille muodostuu yhteinen kieli ja merkitys.

Jatkuvan oppimisen vaiheessa

oppimisesta on muodostunut jatkuvaa toimintaa ja jäsenet kykenevät integroimaan
toistensa näkemyksiä. Tiimioppimisesta on kehittynyt luontevaa, erilaisuus osataan
hyödyntää ja oppimista kyetään jakamaan muualle organisaatioon.
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Otala (1996) kuvailee Sengeä (1990) lainaten tiimin oppimisprossin sisältämiksi osiksi
seuraavia asioita. Kokemusten arviointi tapahtuu tiimissä, jonka jälkeen syntyy yhteinen
ymmärrys, visio ja yhteiset arvot sekä tiimin jäsenten yhteistä ajattelua ja toimintaa
ohjaava sisäinen malli. Yhdessä tapahtuvassa toimenpiteiden suunnittelussa päätetään,
mitä ja miten asia toteutetaan, analysoidaan, mitä osaamista tarvitaan ja kuka vastaa
oppimisen johtamisesta. Varsinainen toiminta voi tapahtua kunkin jäsenen kohdalla
erikseen, kunhan toimintaa koordinoidaan. Yhdessä tapahtuvan ajattelumallin
kehittämisen ja toimenpidesuunnitelman laatimisen pitää antaa niin vankka pohja tiimin
toiminnalle, että monina erillisinä toimenpiteinäkin toteutettuna tiimin oppimisen
lopputulos on yhteisen lopputuloksen mukainen. Colmer (2008, 119) esittää, että
oppimista ei pidä rajata ainoastaan ammatilliseen kehitykseen. Hänen mukaansa
oppimismahdollisuuksia tarjoutuu päivittäisissä kokemuksissa, vuorovaikutuksessa sekä
tehdyissä virheissä.
Oppivassa organisaatiossa korostetaan avoimuutta ja erityisesti yhteistä keskustelua
(Colmer 2008). Saraloiden (1996, 144–145) mukaan keskustelun ja vuorovaikutuksen
avulla luodaan yhteistä näkemystä. Otala (1996) näkee yhteisen keskustelun olevan
edellytys oppivan organisaation ja tiimityön kehittymiselle. Hän kuvaa rakentavaa
keskustelua dialogisen vuorovaikutuksen taidoksi. Dialogin avulla rakennetaan yhteistä
jaettua ymmärrystä moniammatillisessa tiimissä. Osallistujien taidot prosessoida tietoa
yhdessä tulee entistä tärkeämmäksi, kun eri asiantuntijat tuovat omaa tietoaan, arvojaan
ja näkökulmaansa tiimiin. (Isoherranen 2005, 24–26.) Brown ym. (1993) esittävät, että
yhteinen dialogi eri ammattiryhmien ja eri ammatillisella tasolla olevien työntekijöiden
kesken antaa vähäisemmän taidon omaavalle henkilölle mahdollisuuden saada
vaikutteita siitä, miten häntä itseään kokeneemmat keskusteluissa jäsentävät erilaisia
ammatillisia kokonaisuuksia sekä miten he pohtivat arvojensa ja uskomustensa
vaikutusta toimintaan ja oppimiseen (Venninen 2007). Venninen (2007, 213–214)
esittääkin, että päiväkodissa lyhyemmän koulutuksen saaneet lastenhoitajat ja avustajat
sekä vähäisen työkokemuksen omaavat, olisivat niitä, jotka erityisesti hyötyisivät
ammatillisen kehittymisensä puolesta moniammatillisuudesta ja siihen liittyvästä
jaetusta asiantuntijuudesta. Ammatillisen keskustelun lisääntyminen työyhteisössä saa
myös aikaan ammatillisen osaamisen laajempaa tarkastelua. Asiaan paneutumatta
työntekijä voi olettaa oman varhaiskasvatuksen osaamisensa olevan riittävän oman
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työnsä hyvään hallintaan. Ammattitaitoon koetaan liittyväksi myös yhteistyö- ja
vuorovaikutusosaaminen ja senkin kehittämistä tulisi harjoitella.
Tiimipohjaisen oppivan organisaation luominen on haastavaa. Ihmisten muodostamassa
yhteisössä on monenlaisia työorientaatioita ja monenlaista muutoshalukkuutta ja
sitoutumista. Tämä on otettava huomioon pyrkimyksissä kohti oppivaa organisaatiota.
Jotkut työntekijät saattavat kokea jatkuvaan oppimiseen tähtäävän työorientaation
raskaaksi ja eivät sitoudu ideologian vaatimiin muutoksiin. Oppiminen ja opiskelu sekä
oman työn reflektointi ovat hitaita prosesseja, jotka jäävät usein organisaatiossa
päivittäisten rutiinien hoitamisen alle. (Sarala & Sarala 1996.) Senge (1990) näkee
oppivan organisaation keskeisimpinä haasteina tekijät, jotka liittyvät työkulttuurin ja
ilmapiirin sekä ydinasioiden tunnistamiseen ja visioiden luomiseen liittyvät tekijät.
Haasteina hän näkee myös organisaation kehittämiseen ja verkostojen muotoutumiseen
sekä oppimiseen, joustavuuteen ja moniosaamisen muodostumiseen liittyvät tekijät.
Colmerin (2008, 108–111) mielestä vastuu oppivan organisaation kulttuurin luomisesta
kuuluu päivähoitoyksiköiden johtajille. Varhaiskasvatuksen yksikön johtajan tehtävänä
on luoda oppivan organisaation kulttuuri sekä mahdollistaa se kaikille työntekijöille.
Organisaatioon on hänen mukaansa luotava rakenteet, jotka tukevat ja haastavat johtajaa
ja henkilöstöä työnsä reflektioon. Johtajalla on tärkeä rooli tunnistaa työntekijöiden
osaaminen. Tiimien muodostaminen tapahtuu tämän perusteella. Johtajan on
määriteltävä vahva visio ja saatava henkilöstö sitoutumaan toimintaan kohti tavoitteita.

2.2 Päiväkodin moniammatillinen tiimi

Moniammatillista yhteistyötä voidaan tarkastella työyhteisön sisäisenä tai ulkoisena
toimintamallina. Päiväkodin sisäisenä toimintamallina moniammatillisuus tulee
määritellyksi siten, että erilaisen koulutustaustan omaavat työntekijät tarkastelevat
työtään ja osaamistaan sekä tuovat oman osaamisensa yhteiseen käyttöön samalla
luoden

uudenlaista

osaamista.

Ulkoisella

moniammatillisuudella

tarkoitetaan

päiväkodin yhteistyötä muiden samojen lasten ja perheiden kanssa työskentelevien
ammattilaisten kanssa. (Karila & Nummenmaa 2001, 146.) Isoherranen (2005, 24–26)
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näkee moniammatillisuuden kaksijakoisena. Työntekijän tulee selvittää ja kirkastaa
omaa erityisosaamistaan ja asiantuntijuuttaan, mutta toisaalta kyetä myös rakentamaan
ryhmän yhteistä osaamista. Kun pyritään keräämään yhteen kaikkien ryhmään
kuuluvien

työntekijöiden

erilaisia

näkemyksiä,

on

oman

erityisosaamisen

ymmärtäminen osoittautunut erittäin oleelliseksi seikaksi.
Päiväkodin sisäiseen moniammatillisuuteen sisältyy joitakin erityisominaisuuksia. Se
liittyy yhteiseen substanssiosaamiseen, jonka toteuttajina ovat eritasoisen ja erilaisen
ammatillisen koulutustaustan omaavat työntekijät. Venninen (2007) kuvaa päiväkodin
moniammatillisen

työskentelyn

erityispiirteiksi

työntekijöiden

voimakkaan

sidonnaisuuden toisiinsa. Päiväkodin moniammatillisessa tiimissä jaetaan hänen
mukaansa yhteinen kasvatusvastuu yhdenmukaisemmin ja jäsentymättömämmin kuin
esimerkiksi sairaalan työyhteisöissä. Haasteita tuo myös suuri yhteinen vastuu lapsista,
vanhempien ja yhteiskunnan lasten kasvatukselle kohdistamat lisääntyvät vaatimukset,
toiminnan hektisyys sekä niukat resurssit.
Päiväkotikulttuurin

ominaispiirteet

historiallisine

kehityskulkuineen

luovat

moniammatillisen työskentelyn kehittämiselle päiväkodissa lisähaasteita. (Venninen
2007.) Päiväkodin lähihistoria on esimerkki siitä, kuinka jatkuvan kamppailun
seurauksena erilaisissa suhdanteissa päiväkodin eri ammattikunnilla on toisaalta nostetta
ja toisaalta myös vajoamista. Kinoksen (1997, 264) mukaan yksi selitys tähän voi olla
se, että ”perinteinen professionalisoituminen” hoito- ja kasvatustyössä on lähes
mahdotonta, koska raja käytännöllisen osaamisen ja teoreettiseen koulutukseen
perustuvan osaamisen välillä on liukuva ja hämärä. Hoito- ja kasvatustyöhön sisältyy
aina hyvin yleisinhimillisiä tietoja ja taitoja. Päivähoidon henkilöstön koulutuksessa on
päädytty ratkaisuun, jossa koulutusrakenne on luotu kaksitasoiseksi. Myös koulutuksen
sisältöjen osalta on pyritty siihen, että päivähoitoalalla työskentelee sekä kasvatus- ja
opetuspainotteisen

että

hoitopainotteisen

koulutuksen

saanutta

henkilökuntaa.

Päivähoidon sisällöllinen profiili määritellään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen
toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, joita ei voida erottaa toisistaan lapsen varhaisvuosina.
Vastuu lasten hoidosta ja kasvatuksesta jakaantuu työntekijöille heidän saamansa
koulutuksen nojalla siten, että pedagoginen päävastuu on aina lastentarhanopettajilla
(Kinos 1997, 133, 135.)
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Huttusen vuonna 1977 tekemä tutkimus osoittaa kiinnostavasti sen, kuinka pitkään ja
syvälle juurtuneita vanhat toimintakäytänteet voivat olla. Huttunen selvitti päivähoidon
henkilöstön toimenkuvia päivittäisen ajankäytön näkökulmasta. Päiväkotien arjessa
työn organisointikäytännöt ja työtehtävien jako muotoutuivat vaihteleviksi ja melko
suuressa osassa päiväkodeista vallitsevana oli ”kaikki tekee kaikkea” -työkulttuuri.
Viitteitä tästä suuntauksesta on ollut nähtävissä viime päiviin saakka. Tällaisessa työn
organisoinnin tavassa työtehtävät on määritelty työvuoroihin kuuluviksi. Jokainen
hoito- ja kasvatustyöhön osallistuvista on omalla vuorollaan aamu-, väli ja iltavuorossa.
Jokainen myös tekee vuoroon kuuluvia työtehtäviä koulutuksesta tai henkilökohtaisesta
osaamisesta riippumatta. (Karila & Nummenmaa 2001, 39–40.) Päiväkodeissa
työtehtävien jako on saatettu jakaa myös kehittämällä tiimityöskentelyä, jolloin tiimi on
yhdessä vastannut kaikista tehtävistä. Tähän on voinut vaikuttaa kasvatuskäsityksen
muuttuminen kokonaisvaltaisemmaksi, jolloin lasten aktiivinen toiminta korostuu, eikä
kasvatusta ja opetusta enää eroteta suoraviivaisesti omatoimisuudesta, leikistä ja
perushoidosta (Keskinen & Lounassalo 2001, 231.)
Moniammatillisuus voidaan nähdä jaetun asiantuntijuuden mahdollistajana (Karila &
Nummenmaa 2001, 7–8). Jaetun asiantuntijuuden käsitteellä tarkoitetaan prosessia,
jonka aikana useat ihmiset jakavat tietoon, suunnitelmiin ja tavoitteisiin liittyviä
älyllisiä voimavaroja saavuttaakseen jotakin, jota yksittäinen ihminen ei pystyisi yksin
toteuttamaan (Karila & Nummenmaa 2001, 23). Vennisen (2007) mukaan jaettu
asiantuntijuus perustuu ajatukseen, jonka mukaan jokaisella yhteisön jäsenellä on toisia
enemmän asiantuntemusta jossakin tietyssä asiassa, mutta kaikkea asiantuntijuutta ei ole
kenelläkään. Henkilöiden erilaiset ideat ja ajatukset vaeltavat työyhteisössä ja niitä
omitaan ja jaetaan vastavuoroisesti henkilökunnan keskuudessa. Joistain tiedoista tulee
osa yhteistä tietoisuutta. Osa jää niille henkilöille, joiden asiantuntijuus liittyy juuri
kyseiseen asiaan. Asiantuntijuus leviää työyhteisössä sekä suunnitelmallisesti että
sattumalta.
Moniammatillinen työyhteisö tai tiimi on mahdollisuus moniammatillisen osaamisen
kehittämiseksi. Yhteistyöllä on keskeinen rooli moniammatillisen työskentelyn ja
asiantuntijuuden osaamisen kehittämisessä. Yhteistyöhön sitoutuminen merkitsee
toimijalle sitoutumista oppimiskumppanuuteen, kehittävään vuorovaikutukseen ja
oppimisprosessiin oman työn näkökulmasta. Moniammatillisuuden kehittäminen
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tapahtuu näin yhteistyön ja vuorovaikutuksen kautta, jonka perusedellytyksenä on
tietyntasoinen vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen. Jotta moniammatillisuutta voidaan
kehittää, tarvitaan sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen ja tämän edellyttämää reflektioja tiedonhallintaosaamista. (Karila & Nummenmaa 2001, 103–104.)
Toimintatyylit
Moniammatillisen tarkastelun lisäksi päiväkodin tiimin jäseniä voidaan tarkastella myös
näkökulmasta,

jossa

tiimin

jäsenet

muodostavat

taustoiltaan,

tyyleiltään

ja

tiimityöasenteiltaan erilaisen yhdistelmän. Parker (1996, 73) esittelee neljä erilaista
toimintatyyliä, joiden taustalla on psykologiset ihmistyypit. Jokaisella on mahdollisuus
eri tavoin vaikuttaa tiimin menestykseen. Joku voi olla halukas oppimaan uuden
järjestelmän ja ottamaan lisävastuuta, kun toinen saattaa kokea tehtäväkseen rohkaista
hiljaisia ihmisiä ottamaan osaa keskusteluun tai lievittää ryhmän ristiriitoja huumorin
avulla. Joku tiimin jäsenistä saattaa olla kiinnostunut tavoitteiden asettamisesta ja
toimintasuunnitelmien tekemisestä, kun toinen näkee tärkeäksi kriittisesti arvioida
tiimin tekemisiä. Parker (1996) kuvaa näitä tiimityössä toimivia neljää erilaista
tiimipelaajatyyppiä myötävaikuttajaksi, innostajaksi, sovittelijaksi ja kyseenalaistajaksi.
Parkerin (1996) mukaan kaikkia näitä ihmistyyppejä tarvitaan tiimissä. Tiimin jäsenten
erilaisuuden hyödyntäminen edellyttää selkeää, yhteisymmärryksessä muodostettua
tavoitetta ja työtapoja, jotka mahdollistavat kaikkien tiimin jäsenten voimavarojen
hyväksikäytön. (Parker 1996, 97–98.)
Myös Spiikin (2001) mukaan hyvässä tiimissä on hallitsevia ja mukautuvia jäseniä sekä
ihmiskeskeisiä ja asiakaskeskeisiä jäseniä. Hallitsevat jäsenet vaikuttavat ympäristöön
mukautuvia jäseniä enemmän ja tekevät päätöksiä nopeammin kuin mukautuvat, jotka
harkitsevat tarkemmin, sopeutuvat helpommin ryhmään ja tasapainottavat ryhmän
työskentelyä.
asiakaskeskeiset

Ihmiskeskeiset
jäsenet

jäsenet

haluavat

tekevät

keskittyä

hyvää

yhteistyötä,

enemmän

asioihin

työskentelyotteeltaan muodollisempia kuin ihmiskeskeiset jäsenet.

kun

taas

ja

ovat

Monipuolisessa

tiimissä kaikki jäsenet tasapainottavat toisiaan (Spiik 2001, 94.)
Hyvässä tiimissä tulisi olla sopivassa suhteessa niin teknisiä, ongelmanratkaisu-,
päätöksenteko-, suhteidenhoito- ja kehittämisvalmiuksia. (Pirnes 1994, 39). Erilaisuus
voi kuitenkin synnyttää ristiriitoja ja ongelmia joita tiimin olisi kyettävä käsittelemään
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rakentavasti. Tiimissä, jossa on hyvä ilmapiiri ja jossa kaikki jäsenet koetaan
tasavertaisiksi, saadaan aikaan myönteisiä tuloksia kuten suoritustehokkuus, avoimuus,
osallistumisasteen kasvu sekä hyvä yhteistyö muiden tiimien ja organisaation muiden
tahojen kanssa. (Spiik 2001, 94–95, 107.)

2.3 Jaettu johtajuus päiväkotiorganisaatiossa

Päiväkodin johtajuus voidaan nähdä sosiaalisena prosessina, jossa pedagoginen
johtajuus määrittää toimintaa ja kehyksenä on johtajuuden kontekstuaalisuus.
Pedagogisella

johtajuudella

tarkoitetaan

ensisijaisesti

yhteisön

pedagogisen

perustehtävän toteutumisen varmistamista. Johtaja pyrkii ohjaamaan työyhteisöään
kohti sisällöllisesti ja menetelmällisesti laadukasta kasvatustyötä. (Kiesiläinen 1998,
121.) Nivala (1999, 59) määrittelee päiväkodin johtajuutta kontekstuaalisen
johtajuusnäkökulman kautta, jossa määritellään johtajuuteen ja johtamiseen liittyvien
tekijöiden ja toimijoiden rakenteellinen kehys. Kontekstuaalisen johtajuusnäkökulman
mukaan yhtä oikeaa johtamisen tapaa ei voida määritellä. Sen sijaan voidaan määritellä
johtamistyön kehys ja yleiset ehdot. Arjessa toimiva johtaminen määräytyy toimijoiden,
esimiesten, työntekijöiden ja ympäristön, sisäisten edellytysten ja keskinäisten
suhteiden laadun kautta. Johtajuus muotoutuu tässä vuorovaikutuksessa.
Nivalan (1999, 1–2) mukaan päiväkodin johtajuus pitäisi kussakin työyhteisössä
arvioida sen mukaan, kuinka yksikkö toimii kokonaisuutena. Johtajuus tehdään yhdessä.
Myös Ropo ym. (2005, 19–20) esittävät, että yksi jaetun johtajuuden suunta on
yhteiseksi tekemisen prosessi. Yhteiseksi tekeminen tarkoittaa sitä, että jaetaan
kokemuksia ja vaihdetaan ajatuksia. Tavoitteena on näkökantojen, tulkintojen ja
ajattelutapojen yhteiseksi tekeminen. Toinen tapa lähestyä jaettua johtajuutta on
johtajan tehtävänkuvan tai vastuiden jakaminen, jolloin lähtökohtana on olettamus, että
on olemassa johtamisen kokonaisuus, joka voidaan jakaa osiin. Näitä kahta jaetun
johtajuuden lähestymistapaa yhdistää se, että hyvän johtajuuden lähtökohtana ei ole
tarve tietää enemmän, paremmin tai kokonaisvaltaisemmin, vaan heittäytyä yhdessä
tekemisen prosessiin, neuvotella ja laittaa itsensä persoonana likoon. (Ropo ym. 2005,
20.)
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Jaetun johtajuuden toteutuminen päiväkodissa vaatii varhaiskasvatuksen työn kontekstin
huomioimista erityisellä tavalla.
konkreettisiksi

Varhaiskasvatuksen kontekstissa on vaikea pukea

teoiksi esimerkiksi

lapsipedagogiikan tai

oman

ammattitaidon

kehittämistä. Johtajuuden jakautuminen niiden osalta vaatii arviointia. Jaetun
johtajuuden myötä johtajan tulee entistä enemmän johtaa itseohjautuvia tiimejä ja
niiden kautta ja rinnalla koko hajautettua organisaatiota (Halttunen 2009, 139, 141).
Vennisen (2007) mukaan päiväkodeissa jaettavia, johtajuuteen liittyviä asioita voivat
olla esimerkiksi yhteisen vastuun kantaminen uusien asioiden harjoittelusta, tiedon
jakaminen työyhteisössä sekä palautteen antaminen kollegoiden ja esimiehen
työskentelystä.
Jaetussa johtajuudessa kyse ei siis ole sellaisesta johtajuudesta, jossa kaikki tekevät
kaikkea, mutta kokonaiskäsitystä ei ole kenelläkään ja on epäselvää, kuka vastaa
päätöksistä (Ropo, ym. 2005, 15–17). Jaettu johtajuus on konkreettia vastuun ja
tehtävien jakamista johtajan ja alaisten kesken, mutta myös kokonaisvaltaisempi asenne
ottaa vastuuta johtajuudesta ja organisaatiosta (Halttunen 2009, 141).
Jaettu johtajuus ei kuitenkaan aina toimi. Kaikki johtajat eivät ole valmiita luopumaan
autoritaarisesta johtamisestaan. Jaettu johtajuus ei myöskään todennäköisesti osoittaudu
tehokkaaksi silloin, jos työntekijöiltä puuttuu tehtävään tarvittavia tietoja ja kykyjä.
Pearce (2004, 55) ei halua asettaa perinteistä tai jaettua johtajuutta toistaan paremmaksi.
Hän huomauttaa, että perinteinenkään johtajuus ei ole vanhentunut, vaan tärkeää onkin
huomioida tämän päivän työn haasteet ja vastata niihin etsimällä sopivia johtajuuden
malleja.
Jaettu johtajuus tulisi nähdä johtajuuden ulottumisena organisaation eri tasoille. Kun
koko organisaatiossa, päättäjätasoa myöten, varhaiskasvatuksen tavoitteet ja tehtävät
koetaan yhteisiksi, lisääntyy kokemus jaetusta johtajuudesta. Heikan ja Hujalan (2008,
12–13) tutkimuksessa selvitettiin mm. jaetun johtajuuden kehittämisen haasteita kuntien
päivähoitopalvelujen

johtamisessa.

Haasteiksi

nousivat

yhteisen

näkökulman

terävöittäminen perustehtävään, substanssiosaamisen ja johtamisvallan kytkeminen
selkeämmin

toisiinsa

sekä

yhteisen

laadunarviointijärjestelmän

perustehtävän kehittämistä ja johtamista varten.

rakentaminen

Jaetun johtajuuden toteutuminen

edellyttää tiedonkulun ja yhteistyön parantamista päivähoidon koko organisaatiossa.
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3 TIIMITYÖN PERUSTEET

3.1 Tiimin käsite

Tässä

tutkimuksessa

tarkastelen

tiimityötä

ja

tiimejä

oppivan

organisaation

näkökulmasta, jossa tiimityö nähdään yhteistyöskentelyn muotona ja tiimi koko
organisaation toiminnallisena perusyksikkönä. Tiimityö on voimakkaasti noussut
yhdeksi työn organisoinnin valtavirraksi.
Tiimityön määritelmissä on havaittavissa eroavaisuuksia muun muassa tehtävän
luonteen, organisatorisen aseman ja sisäisen kehittyneisyyden suhteen (Asanti 2003, 26;
Mäntylä 2002, 16, 71). Katzenbach ja Smith (1998) määrittelevät tiimin pieneksi
ryhmäksi ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja. He ovat sitoutuneet yhteiseen
tehtävään, suoritustavoitteeseen, yhteiseen toimintamalliin, ja ovat yhteisvastuussa
suorituksistaan. Sengen (1990) mukaan yksilön syvällinen työssä oppiminen ja
kehittyminen vaatii tuekseen ryhmän eli tiimin, jossa taitojen ja kykyjen, tietoisuuden ja
herkkyyden sekä asenteiden ja uskomusten tutkiminen ja muuttaminen on mahdollista.
Pirnes (1994) korostaa tiimin itseohjautuvuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä tiimin
jäsenten yhteisiä pelisääntöjä. Parker (1996, 28) painottaa tiimin jäsenten keskinäistä
riippuvuutta heidän pyrkiessään yhteiseen tavoitteeseen.
Tiimityöllä voidaan tavoitella Jutilan ym. (1996, 18) mukaan kahdenlaisia tavoitteita,
strategisia ja operatiivisia. Strategiset tavoitteet koskevat asiakastyytyväisyyden ja
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asiakasläheisyyden

parantamista,

kannattavuuden

parantamista,

organisaation

madaltamista sekä organisaation ydinprosessien kehittymistä. Operatiivisilla tavoitteilla
tarkoitetaan työtyytyväisyyden ja yksilöiden välisen yhteistyön parantamista, työn
uudelleen muotoilua ja toiminnan tehostumista. Tiimityön nähdään siten antavan
organisaatiolle strategisia mahdollisuuksia ja operatiivisia välineitä, jotka liittyvät
prosessien hallintaan ja yhteistoimintaan.
Pirnes (1994, 19) tarkastelee tiimeistä saatavaa hyötyä kolmen tulosulottuvuuden,
organisaation, tiimin sekä asiakkaan näkökulmasta. Organisaation näkökulmasta tiimit
nähdään toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden lisääjinä sekä joustavuuden ja laadun
parantajina. Tiimin näkökulmasta katsottuna tiimityöllä on vaikutusta työmotivaatioon,
työtyytyväisyyteen,

yhteishenkeen

ja

työilmapiiriin.

Kolmantena

tiimityön

tulosulottuvuutena Pirnes (1994) esittää asiakkaat, joiden näkökulmasta tiimityö
näyttäytyy palvelujen laatua parantavana tekijänä.

3.2 Tiimin kehittyminen

Työryhmän ja tiimin välinen perusero on nähtävissä suorituksissa. Työryhmä tukeutuu
ryhmän suoritusten saavuttamisessa lähinnä jäsentensä yksilöllisiin työpanoksiin, kun
taas tiimi tavoittelee merkittävämpää vaikutusta, joka on suurempi kuin sen jäsenet
voisivat yksilöllisissä tehtävissään saada aikaan. Työyhteisöissä työryhmän ja tiimin
välistä valintaa ei useinkaan tiedosteta eikä tietoisesti tehdä. (Katzenbach & Smith
1998, 104.)
Vaiheteoriat lähtevät siitä ajatuksesta, että tiimi muotoutuu tiettyjen vaiheiden kautta.
Tästä huolimatta prosessi nähdään hyvin yksilöllisenä, vaihtelevana ja mahdollisesti
myös takautuvana. (Keyton 1998, 364.) Tunnetuimpia vaiheteorioita ovat Katzenbach
ja Smithin (1998) kuvaama tiimin kehitysvaiheteoria, jossa tiimi kehittyy viiden eri
kehittymisvaiheen kautta, sekä Tuckmanin 1960-luvulla kehittämä neliportainen tiimien
kehittymismalli.
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Katzenbach ja Smithin (1998, 107) mallin mukaan tiimien kehitys lähtee liikkeelle jo
ennen varsinaista tiimiä. Tiimiä edeltävää ryhmää kutsutaan työryhmäksi, jonka
työskentelyssä on ominaista yksilölliset suoritustavoitteet ja yksilön oma vastuu. Jäsenet
ovat keskenään vuorovaikutuksessa lähinnä vaihtaakseen tietoja, näkökantoja tai
parhaita menettelytapoja ja tehdäkseen päätöksiä, jotka auttavat kutakin jäsentä
suoriutumaan oman vastuualueensa tehtävistä. Yhteistä päämäärää, lisäsuoritustavoitetta
tai yhteisiä työtuloksia, jotka vaatisivat tiimiratkaisua tai yhteisvastuuta ei ole
havaittavissa.
Näennäistiimin tai valetiimin vaiheessa ryhmällä saattaa olla lisäsuoritusten tarvetta tai
mahdollisuuksia, mutta se ei ole panostanut yhteisiin suorituksiin eikä pyri saamaan
niitä aikaan. Yhteinen päämäärä tai yhteiset tavoitteet eivät ole merkittävässä osassa.
Valetiimit

ovat

suoritusmielessä

kaikkein

heikoimpia

ryhmiä.

Ne

vastaavat

suoritustarpeisiin heikommin kuin työryhmät, koska niiden sisäinen vuorovaikutus vie
jotain kunkin jäsenen yksilösuorituksista antamatta mitään yhteistä hyötyä sen
vastineeksi.

Valetiimeissä

kokonaisuus

on

vähemmän

kuin

yksilösuoritusten

mahdollinen summa. (Katzenbach & Smith 1998, 107.)
Tiimin kolmannessa kehitysvaiheessa, potentiaalisen tiimin vaiheessa tiimi pyrkii
mahdollisimman

hyvään

suoritukseen,

vaikka

yhteiset

tavoitteet

ja

yhteisvastuullisuuden merkitys eivät ole vielä selkiytyneet kaikille tiimin jäsenille.
Kehittyäkseen potentiaalisen tiimin tulisi luoda yhteinen suunta ja tavoitteet ja
noudattaa

yhteistä

toimintamalliaan

kurinalaisemmin.

Potentiaalisen

tiimin

muodostuessa olisi tärkeää kiinnittää huomiota tiimin ensimmäisiin kokouksiin ja
käytäntöihin sekä tiimivastaavan tapaan toimia. Selkeiden sääntöjen sekä positiivisen
palautteen, tunnustamisen ja palkitsemisen avulla potentiaalisella tiimillä on hyvät
kehitysedellytykset tulla todelliseksi tiimiksi. (Katzenbach & Smith 1998, 107.)
Neljäntenä tasona tiimien kehittymisessä Katzenbach ja Smith (1998, 107) näkevät
todellisen tiimin vaiheen. Tiimien suoritustasossa tapahtuu heidän mukaansa suurin
muutos siirryttäessä potentiaalisen tiimin tasolta todelliseksi tiimiksi. Suurin osa
kykenee kehittymään tälle tasolle, jos tiimi on valmis tekemään kovasti töitä. Todellisen
tiimin jäsenet ovat tasavertaisesti sitoutuneet yhteiseen päämäärään, tavoitteisiin ja
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yhteiseen toimintamalliin.

Tiimissä korostuu yhteisvastuullisuus ja kunkin taitojen

hyödyntäminen. Todellisessa tiimissä täyttyvät toimivan tiimin olennaiset edellytykset.
Kehityksen viimeistä vaihetta Katzenbach ja Smith (1998) kutsuvat huipputiimiksi.
Huipputiimien

taustalla

on

kertomus

sitoutumisesta.

Huipputiimit

erottuvat

sitoutumisensa, varsinkin jäsenten toisiinsa sitoutumisen, ansiosta. Tiimin jäsenet ovat
lisäksi aidosti kiinnostuneita toistensa yksilöllisestä kasvusta ja kehittymisestä.
Huipputiimin jäsenet ovat voimakkaasti sitoutuneet tiimin toimintaan ja toisiinsa sekä
jakavat johtajuutta tiimin jäsenten kesken enemmän kuin muut tiimit. Huipputiimi yltää
huomattavasti parempiin sorituksiin kuin muut vastaavissa olosuhteissa toimivat tiimit
ja ylittää kaikki sille asetetut realistiset odotukset. Huipputiimi on erinomainen esikuva
kaikille todellisille ja potentiaalisille tiimeille. Tähän kehitystasoon yltäviä tiimejä on
kuitenkin heidän mukaansa vähän. (Katzenbach & Smith 1998, 107.)
Sitoutuminen vie tiimiä suorituskäyrällä eteenpäin. Se millä kehityksen tasolla tiimit
ovat, riippuu siis kutakin vaihetta määrittelevistä tekijöistä. Näiden lisäksi myös tiimin
identiteetti sekä tiimissä käsiteltävien aiheiden relevanttius ja syvyys määrittelevät
tiimin kehityksen tasoa. Myös jäsenten innokkuus ja energiataso ovat merkittäviä
tekijöitä. Tiimin kehitykseen vaikuttavat myös onnistumiset ja epäonnistumiset sekä
henkilökohtaisen sitoutumisen määrä ja tiimin aikaansaamat tulokset. Tiiminvetäjällä
nähdään olevan suuri vaikutus siihen, kypsyykö potentiaalinen tiimi todelliseksi tiimiksi
tai jopa huipputiimiksi. (Katzenbach & Smith 1998.)
Tuckmanin 1960-luvulla kehittämän neliportaisen mallin mukaan tiimin kehitysvaiheet
nimetään

muotoutumisvaiheeksi,

tuottamisvaiheeksi.

pyrytysvaiheeksi,

Muotoutumisvaiheessa

tiimin

normiutumisvaiheeksi
jäsenet

tarkastelevat

sekä
tiimin

tarkoitusta, tehtäviä, sopivia toimintatapoja sekä tiimin jäsenten erilaisia rooleja. Tiimin
jäsenille hahmottuu kuva siitä, miten ryhmää voidaan käyttää työn suorittamiseen. Tiimi
ei vielä kykene toimimaan itseohjautuvasti, vaan se tarvitsee tukea tiimin vetäjältä,
muilta

tiimin

jäseniltä

sekä

mahdollisesti

olemassa

olevista

säännöistä.

Muotoutumisvaihe on tyypillinen tiimin alkuvaiheessa tai silloin, kun tiimiin tulee uusi
vetäjä, kun tiimin kokoonpano muuttuu merkittävästi tai kun tiimin päämäärää
muutetaan.

Pyrytysvaiheessa on tyypillistä ristiriidat ja ryhmän rakennetta vastaan

taistelu. Avoin keskustelu ja ristiriitojen esille nostaminen mahdollistaa ryhmän sisäisen
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toiminnan ja vuorovaikutuksen. Pyrytysvaihe selkiinnyttää yleensä johtajan roolin
aseman sekä luo lojaalisuuden tiimin pyrkimyksiä kohtaan.

Normiutumisvaiheessa

jäsenten väliset suhteet ja roolit ovat selkiytyneet. Ryhmän rakenne ja päämäärä ovat
selkiytyneet ja pääpaino on siirtynyt tuloksiin. Tiimi toimii tehokkaasti ja kykenee myös
arvioimaan toimintaansa. (Parker 1996, 124–125, 132.)
Tiimien kehitysvaiheita voi käyttää Keytonin (1998, 364–365) mukaan malleina,
olettamatta kuitenkaan, että kaikki tiimit kehittyisivät samalla tavalla. Jotkut tiimit
liikkuvat tasaisesti vaihe vaiheelta, varsinkin sellaiset tiimit, joissa jäsenet eivät vaihdu
ja tiimi pysyy yhdessä pitkiä aikoja. Tiimit eivät vietä myöskään yhtä pitkiä aikoja
kussakin eri vaiheessa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, missä määrin tiimin jäsenet
tuntevat toisensa jo entuudestaan. Tiimit voivat myös liukua taaksepäin. Edellisiin
kehitysvaiheisiin palaamiseen voi vaikuttaa esimerkiksi tiimiin tullut uusi jäsen tai jokin
odottamaton tapahtuma. Taaksepäin liukuminen voi tapahtua myös siitä syystä, ettei
tiimi huolehdi tarpeeksi tiimityönsä kehittämisestä.

3.3 Tiimin osaamisalueet

Tiimistä voi ajan mittaan kehittyä itseohjautuva. Itseohjautuvuudella tarkoitetaan tiimiä,
joka kantaa vastuuta koko organisaation työskentelyprosesseista tai alueestaan. Tiimin
jäsenet pyrkivät parantamaan toimintaansa, ratkaisevat päivittäin kohtaamiaan
ongelmia, suunnittelevat ja kontrolloivat omaa työtään. Tiimi ei vastaa pelkästään
töiden suorittamisesta, vaan se myös johtaa itseään. (Heikkilä & Heikkilä 2005, 188.)
Tiimistä voi Wellins’n ym. (1991, 189) mukaan kehittyä itseohjautuva kehittämällä
kuutta

keskeistä

osaamisaluetta:

sitoutumista,

luottamusta,

tavoitetietoisuutta,

kommunikaatiota, osallistumista ja prosessiorientaatiota. Seuraavassa esittelen heidän
näkemyksensä tiimin osaamisalueista täydentäen niitä muiden tutkijoiden näkemyksillä.
Sitoutuminen
Sitoutumisella tarkoitetaan sitä, että tiimin jäsenet kokevat kuuluvansa yhteiseen
joukkoon. He eivät toimi muista erillään vaan ovat ensisijaisesti sitoutuneet tiimin
yhteisiin tavoitteisiin ja hylkäävät omat henkilökohtaiset intressinsä. (Wellins ym. 1991,
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189.) Päätösvallan hajauttaminen ja yhteistyöhön perustuvat johtamismallit edellyttävät
henkilöstön aiempaa voimakkaampaa sitoutumista organisaatioon ja sen toiminnan
päämääriin. Saraloiden (1996) mukaan vasta lisääntyneen sitoutumisen avulla on
käytännössä mahdollista ottaa laajempi vastuu oman työn suunnittelusta ja toiminnan
kehittämisestä. Sitoutumiseen perustuva strategia eroaa huomattavasti perinteisestä
valvontaan perustuvasta yrityskulttuurista. ( Sarala & Sarala 1996, 28.)
Sitoutumisen kehittyminen seuraa tiimin kehitysvaiheita. Tiimin alkuvaiheissa
sitoutumista ei vielä tapahdu tai sitoudutaan vain erillisryhmiin eikä tiimiin
kokonaisuutena. Myöhemmässä kehitysvaiheessa tiimin jäsenet voivat olla sitoutuneita
suorittamaan työnsä, mutta vasta hyvin kehittyneellä tiimillä sitoutuminen koskee myös
koko tiimiä ja organisaatiota. (Wellins ym. 1991, 189–215.)
Katzenbach ja Smith (1998) lähestyvät sitoutumista puhumalla tiimin yhteisvastuusta,
jossa on perimmältään kyse vilpittömistä lupauksista, joita tehdään itselle ja muille.
Lupaukset tukevat kahta tiimin tärkeää näkökohtaa, sitoutumista ja luottamusta.
Yhteisvastuu kehittyy tiimin tehdessä työtä päämäärän, suoritustavoitteiden ja
toimintamallin parissa. Vahva yhteinen päämäärä ja yhteiset työskentelytavat ovat
suorassa yhteydessä vahvaan yhteisvastuun tunteeseen. (Katzenbach & Smith 1998, 75–
76.)
Luottamus
Luottamuksella tarkoitetaan uskoa ja käsitystä, jotka kehittyvät tiimin jäsenissä
tiimityöskentelyn aikana. Muita tuetaan ja tukea otetaan vastaan. Toisten käsityksiä
kunnioitetaan ja ymmärretään. (Wellins ym. 1991, 189.) Pirnes (1994) tarkastelee
luottamusta suhteessa tiimien kypsyystasoon. Matala kypsyystaso tiimissä ilmentää
alhaista luottamusta. Korkea kypsyystaso puolestaan ilmentää korkeaa luottamusta,
jonka tiiminjäsenten toisilleen osoittaman luottamuksen vahvistaminen ja osoittaminen
ovat aikaansaaneet. (Pirnes 1994, 121–126.) Keyton (1998, 195, 211) esittää, että
ryhmän jäsenten on ansaittava luottamus. Luottamuksen rakentuminen tapahtuu hänen
mukaansa

vuorovaikutuksen

kautta.

Kehittyminen

vie

aikaa.

Luottamuksen

rakentuminen tarvitsee henkilökohtaisia kokemuksia rehellisyydestä, avoimuudesta,
johdonmukaisuudesta ja kunnioituksesta. Ryhmän luottamuksen syntyminen vaatii
pitkän ajan, koska yhteisen luottamuksen lisäksi jokaisen jäsenen on rakennettava
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luottamus jokaiseen ryhmän jäseneen.

Thompson (2001, 93) kuvaa luottamuksen

rakentumista haluna uskoa toisen sitoutumiseen ja vilpittömyyteen. Luottamus rakentuu
hänen mukaansa aiemmista kokemuksista, toisen osapuolen intressien ymmärryksestä
sekä toisen motiivien ja ajatusten ymmärryksestä. Luottamus ulottuu myös toistensa
osaamisen luottamiseen. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tiimin jäsenet luottavat
työtoveriensa suorittavan heille kuuluvat tehtävät.
Wellins’n ym. (1991, 189–215) mukaan luottamuksen kehittyminen tiimissä alkaa
”odottamisella ja katsomisella”. Tiimin jäsenet nimetään sen mukaan, keihin luotetaan
ja keihin ei. Tiimin kehittyessä luottamus kasvaa. Tiimin jäsenet kehittävät itse
keskinäistä luottamusta yhdessä työskentelyn perusteella. Pitkälle kehittyneissä
tiimeissä luottamus ilmaistaan avoimesti. Se on pysyvämpi ja yleisempi ominaisuus
kuin epäluottamus.
Tavoitetietoisuus
Tavoitetietoisuudella pyritään selvittämään, miten hyvin tiimin jäsenet ovat sisäistäneet
tiiminsä tarkoituksen ja sen merkityksen koko organisaation kannalta. Oman roolin
merkitys, ja kuinka yhteistyössä edetään tavoitteisiin, on tärkeää. (Wellins ym. 1991,
189.) Myös Sarala ja Sarala (1996, 164) esittävät, että muutamien välittömien
suorituskeskeisten tehtävien ja tavoitteiden asettaminen ja niihin tarttuminen on jo
tiimityön alkuvaiheessa tärkeää. Tiimin tulisi heti alkuun määritellä muutama haastava,
mutta saavutettavissa oleva tavoite, jotka voidaan toteuttaa melko lyhyessä ajassa.
Katzenbach ja Smith (1998, 71–72) lähestyvät tavoitetietoisuutta yhteisen päämäärän ja
yhteisten tavoitteiden määrittelemisen kautta, jotka heidän mielestään liittyvät toisiinsa.
Yhteisen päämäärän etsiminen ja löytäminen antaa toiminnalle suuntaviivat, lisäävät
innokkuutta ja edistävät jäsenten sitoutumista toimintaan. Todelliset tiimit eivät heidän
mielestään lopeta koskaan päämäärän parissa työskentelyään, koska se selkiyttää
toiminnan perusteita. Selkeät suoritustavoitteet ovat olennainen osa päämäärää.
Kommunikaatio
Kommunikaatiossa korostetaan vuorovaikutustyylin syvyyttä ja laajuutta tiimin jäsenten
välillä sekä tiimin ulkopuolisissa yhteyksissä. Kommunikaation syvyys ja laajuus
kehittyy tiimin kehittymisen myötä. Tiimin alkuvaiheessa kommunikaatio voi olla
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epäröivää ja tunnustelevaa tai suoraa ja hyökkäävää. Tiimin kehittyessä kommunikointi
voi

kehittyä

monisuuntaiseen

tehtäväorientoituneesta
kommunikointiin.

kommunikoinnista

moni-ilmeiseen

(Wellins

1991,

ym.

ja

189–215.)

Kommunikaatiotaidot ovat erityisen merkittäviä oppivan organisaation kehittymiselle
(Colmer 2008; Sarala & Sarala 1996). Yhteinen keskustelu on edellytys myös tiimityön
kehittymiselle (Otala 1996).
Osallistuminen
Osallistumisessa on keskeistä se, että tiimiroolit ymmärretään. Päätökset tuotetaan
yhdessä. Erilaisuuksista huolimatta jäsenet tuntevat kumppanuutta ja jokaisen reagointia
kunnioitetaan. Osallistumisen kehittyminen seuraa tiimin kehittymistä. Alussa tiimin
jäsenet haluavat selkeitä määritelmiä ja rajojen selvitystä. Osallistuminen voi olla
epätasaista. Jotkut jäsenet voivat dominoida ryhmää. Tiimin kehittyessä enemmän kohti
itseohjautuvuutta osallistuminen kehittyy oman roolinsa tiedostamisesta kohti yhteistä
osallistumista. (Wellins ym. 1991, 189–215.)
Katzenbach ja Smith (1998, 71–72) lähestyvät osallistumista kuvaamalla tiimien
yhteistä

toimintamallia.

He

esittävät,

että

tiimien

on

kehitettävä

yhteiset

työskentelytavat, joilla ne pyrkivät saavuttamaan päämääränsä. Työn yksityiskohdista
sopiminen ja yksilöllisten taitojen ja tiimisuoritusten yhteensovittaminen ovat yhteisen
toimintamallin määrittämisen ydinasioita. Monet tiimit pitävät työnteon sosiaalista
puolta suorituksiin kuulumattomana asiana. Parhaissa tiimeissä kukin jäsen omaksuu
erilaisia sosiaalisia tehtäviä tilanteen mukaan. Tiimin jäsenet voivat olla tiimissä
kyseenalaistajia, tulkintojen esittäjiä, tuen tarjoajia, tärkeiden asioiden muistajia, jne.
Sosiaalisen toimintamallin tiedostavat tiimit kehittävät omat ainutlaatuiset prosessinsa
aktivoidakseen ja kannustaakseen toisiaan ja pitääkseen toisensa ajan tasalla.
Katzenbach ja Smith (1998) esittävät, että tiimeissä tarvitaan täydentäviä taitoja, jotka
ovat sellaisten taitojen yhdistelmiä, joita tiimin työn toteuttaminen vaatii. Taidolliset
vaatimukset jakautuvat vielä tekniseksi tai toiminnalliseksi asiantuntemukseksi,
ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidoksi sekä vuorovaikutus-taidoiksi. Jotta tiimi
pääsee alkuun, se tarvitsee tietyn vähimmäismäärän erilaisia taitoja. Tiimit eivät
myöskään saavuta päämääräänsä, ellei se kehitä kaikkia tarvitsemiaan taitoja. Tiimejä ei
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tulisi koota pääasiassa persoonallisuuksien yhteensopivuuden tai muodollisen
organisatorisen aseman mukaan. (Katzenbach & Smith 1998, 61–62.)
Prosessiorientaatio
Prosessiorientaation

ymmärtäminen

on

samalla

osoitus

tiimin

tarkoituksen

ymmärtämisestä. Ymmärretään, miksi toimitaan yhdessä ja mihin ollaan menossa.
Prosessin

toteuttamisessa

päätöksentekoa

ja

tarvitaan

päätösten

ongelmanratkaisun

toteuttamista

käytännössä.

hallintaa,

suunnittelua,

Tiimin

perustamisen

alkuvaiheissa prosesseja alkaa kehittyä, mutta ne voivat tuntuvat vielä vierailta ja
vaikeilta tiimin toiminnassa. Pitkälle edenneessä tiimin kehitysvaiheessa tiimiprosessit
ovat olennainen osa työtä, eikä niitä koeta enää lisärasitteena. Jatkuvaa parantamista ja
laatua arvostetaan aidosti. (Wellins ym. 1991, 189–215.) Prosessiorientaation
ymmärtäminen ja toteuttaminen vaatii kehittämiskohteiden tunnistamista. Päiväkodeissa
ollaan vielä suhteellisen tottumattomia tarkastelemaan omaa toimintakulttuuria.
Katzenbach ja Smith (1998, 61–77) uskovat, että arvioimalla ja kehittämällä keskeisiä
tiimin osaamisalueita tiimi voi edetä kehittymisessään. Tiimiltä se vaatii ennen kaikkea
kurinalaista työtä.
Päiväkodeille on naisvaltaisena alana ominaista henkilöstön vaihtuvuus, jolloin tiimien
muotoutuminen usein keskeytyy tai häiriintyy. Vaihtuvuuden syinä voivat olla
esimerkiksi äitiysloma, vuorotteluvapaa tai määräaikainen työsuhde. Katzenbachin ja
Smithin (1998) mukaan uudet jäsenet merkitsevät kaksinaista haastetta. Tiimin on
otettava vastaan tuore näkökulma ja tulijan on ansaittava paikkansa tiimissä. Keyton
(1998) esittää, että uuden jäsenen ongelma on monitahoinen. Hänen on otettava kaikki
ristiriitoihin, luottamukseen ja työntekoon liittyvät riskit, jotta hän pystyy sisäistämään
tiimin päämäärän, tavoitteet ja toimintamallin, joista hän on muiden tapaan
yhteisvastuussa. Ellei tiimi anna hänelle liikkumavaraa kyseenalaistaa asioita ja jakaa
riskejä, se rajaa uuden jäsenen mahdollisuuksia toimia täysivertaisena jäsenenä.
Jäsenten vaihtuminen tiimissä voi vaikuttaa voimakkaasti tiimin sisäisiin tekijöihin,
rooleihin, vuorovaikutukseen, suorituskykyyn ja ryhmän jäsenten kykyyn tukeutua
ryhmän yhteiseen muistiin (Keyton 1998, 372–373). Nivalan (2000, 28) tutkimuksessa
kävi ilmi, että osallistujat kokivat ongelmaksi uuden tulokkaan sovituista käytännöistä
poikkeavat näkemykset. Vanhat käytännöt olisi pitänyt arvioida uudelleen.
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3.4 Itseohjautuva tiimi

Englannin kielessä itseohjautuvalle tiimille on olemassa useampia käsitteitä, jotka
tarkoittavat kukin hieman eri asioita. Self-managing -tiimissä tiiminvetäjä päättää tiimin
tavoitteista, mutta tiimillä on valta päättää käyttämistään työtavoistaan tavoitteen
saavuttamiseksi. Self-governing -tiimit ovat vastuussa tehtäviensä suorittamisesta,
prosessin etenemisen valvonnasta, ryhmän suunnittelusta sekä yhteydenpidosta muuhun
organisaation.

Self-directing -tiimit saavat päättää omista tavoitteistaan sekä

käytettävistä keinoista sen saavuttamiseksi. Tiiminvetäjän vastuulla on pääasiassa
toimia linkkinä tiimin ja organisaation välillä. (Thompson, 2001, 8–11.) Päiväkodin
tiimit ovat ehkä lähimpinä self-directing -tiimimäärittelyä.
Heikkilä ja Heikkilä (2005) määrittelevät itseohjautuvan tiimin yhtenäiseksi ryhmäksi
ihmisiä, jotka kantavat vastuuta koko organisaation työskentelyprosessista tai alueesta.
Tiimin jäsenet työskentelevät yhdessä parantaakseen toimintaansa. He ratkaisevat
päivittäin kohtaamiaan ongelmia, suunnittelevat ja kontrolloivat omaa työtään. He eivät
vastaa yksin töiden suorittamisesta, vaan myös johtavat itseään. Kehittyminen
itseohjautuvaksi tiimiksi vaatii aikaa ja tehokasta harjoitusta. (Heikkilä & Heikkilä
2005, 188, 190.)
Itseohjautuva tiimi on voimaantunut jakamaan erilaisia johtamistehtäviä, asettaa omat
tavoitteensa, luo oman toimintamallin, arvioi suoritusta tiimissä ja kantaa itse vastuun
laadusta ilman ulkopuolisia (Wellins ym. 1991, 4). Tiimin jäsenten kokemus siitä, että
he ovat oman toimintansa auktoriteetteja, lisää osallistumista ja aktiivista vaikuttamista
(Heikkilä & Heikkilä 2005, 188). Samaa asiaa lähestyy Whalley (1994), joka esittää,
että varhaiskasvattajat voivat voimaantua nimenomaan tiimityöskentelyn kautta.
Varhaiskasvattajat ymmärtävät tiimityöskentelyn edut ja uskovat, että itsevaltainen
johtamisen

tyyli

tukahduttaa

tehokasta

tiimityötä

edistämällä

kilpailua

sekä

kunnioituksen puutetta ja vähentää sitoutumista (Rodd 2006, 149).
Tiimin itseohjautuvuuden taso voi olla hyvin rajattu, jolloin ryhmä voi esimerkiksi
päättää vain sisäisestä työnjaosta, keskittyä vain johonkin toimintoprosessin osaalueeseen, suunnitteluun, tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen. Itseohjautuvuuden
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alue voi olla myös laaja, jolloin ryhmä voi itse hoitaa koko toimintaketjun. Toimintaan
voi silloin sisältyä myös oman toiminnan seuranta itsearviointina sekä koko ketjun
jatkuva kehittäminen. (Sarala & Sarala, 1996, 156–157.)
Itseohjautuviin tiimeihin liittyy joukko myyttejä. Leigh ja Maynard (1996) kuvaavat
yleisimpiä vääriä käsityksiä, joita itseohjautuviin tiimeihin, tiimien johtajuuteen ja
tiiminvetämiseen usein liitetään. Yksi tällainen luulo on se, että itseohjautuvat tiimit
eivät tarvitse johtajaa. Tiimit tarvitsevat edelleen johtamista, mutta valmennuksen,
fasilitoinnin ja tukemisen muodossa. Toinen virheellinen käsitys heidän mielestään on
se, että itseohjautuvat tiimit eivät tarvitse myöskään tiiminvetäjää ja itseohjautuvat
tiimit tekevät tiiminvetämisen tehottomaksi. Tiiminvetäminen on kuitenkin tärkeää ja se
on usein koko tiimin yhteinen oikeus. Tiiminvetäjän pitää käyttää valtaa eri tavoin,
vaikuttamalla. Kolmas virheellinen käsitys liittyy itseohjautuvan tiimin kehittymiseen,
jossa oletetaan, että itseohjautuvaksi tiimiksi kehitytään automaattisesti. Tiimien kehitys
vaatii aikaa ja systemaattista harjoitusta. Työstäminen voi kestää jopa vuosikymmeniä.
Virheellinen on myös käsitys, jossa uskotaan, että itseohjautuvat tiimit menestyvät vain
tietyissä yrityksissä. Leigh ja Maynard (1996) vastaavat, että kokemuksiensa mukaan
itseohjautuvat tiimit ovat toimineet hyvin missä tahansa yrityksessä tai työyhteisössä.
(Heikkilä & Heikkilä 2005, 189–190.) Heikkilä ja Heikkilä (2005, 190) toteavat, että
itseohjautuvasta tiimistä ja voimaantuneesta organisaatiosta on turha haaveilla, ellei
siellä ponnistella itsensä johtamisen, itsekontrollin ja itseohjautuvien tiimien
kehittämiseksi.
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4 TIIMINVETÄJÄ

4.1 Tiiminvetäjän tehtävät
Tiimin johtajan tehtävät, vastuu ja roolit ovat riippuvaisia siitä, onko kyseessä tiimin
sisäinen vai ulkoinen johtajuus. Tiimin sisäisestä johtajasta käytetään myös nimitystä
tiiminvetäjä. Tiiminvetäjä on tiimin jäsen, jolla on pääasiassa samat tehtävät, vastuut ja
roolit kuin muillakin jäsenillä. Tiiminvetäjä voi olla joko yksi tiimin jäsenistä tai
tiiminvetäjän rooli voi kiertää tiimissä. Tiimin ulkopuolisessa johtajuudessa korostunee
eniten tiimien välisen yhteistoiminnan koordinointi ja edellytysten luominen tiimien
toiminnalle. (Pirnes 1994, 57.)
Pearcen (2004, 50) mukaan tiiminvetäjä on vastuussa tiimin suunnitelmista ja hänellä
on käsitys tiimin visioista. Tiiminvetäjän vastuulla on se, että tiimi toimii tavoitteiden
mukaisesti. Katzenbachin ja Smithin (1998, 148) mukaan tiiminvetäjän toimintaan
kuuluu selkiyttää päämäärää ja tavoitteita, kehittää sitoutumista ja itseluottamusta,
vahvistaa tiimin kollektiivisia taitoja ja työskentelytapoja, poistaa ulkoisia esteitä ja
järjestää muille tiimin jäsenille mahdollisuuksia.
Katzenbach ja Smith (1998, 164–165) esittävät, että tiiminvetäjällä on ratkaiseva
vaikutus siihen, kypsyykö potentiaalinen tiimi todelliseksi tiimiksi tai jopa
huipputiimiksi. Tiiminvetäjyydessä keskeisiä asioita ovat tiiminvetäjän oma asenne
tiimityöhön. Onko vetäjä omaksunut tiimi- vai työryhmäratkaisun, pyrkiikö vetäjä
löytämään oikean tasapainon toiminnan ja kärsivällisyyden välillä ja tuoko vetäjä
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selkeästi esille tiimin päämäärän ja toimiiko hän niin, että vastuuntunto ja yhteisvastuu
päämäärän saavuttamiseksi kasvaa. Katzenbach ja Smith (1998, 149–150) painottavat,
että tiiminvetäjän työn ydin on löytää oikea tasapaino ohjaamisen ja valvonnasta
luopumisen välillä. Liika käskeminen tukahduttaa tiimin osaamisen, aloitteellisuuden ja
luovuuden, mutta niin tekevät myös liian vähäinen neuvojen ja suuntaviivojen
antaminen ja kurinalaisuuden puute. Tämä vaikea tasapainotustehtävä on joka tiimissä
erilainen ja saman tiiminkin sisällä tiiminvetäjän tehtävä tulee muodostumaan tiimin eri
kehitysvaiheissa erilaiseksi. Harris (2003, 136) korostaa tiiminvetäjän merkitystä
luottamuksellisen ilmapiirin muodostamisessa sekä palautteen antamisessa. Palautteen
anto lisää tiimin jäsenten luottamusta tiimin vetäjää kohtaan. Se luo myös
mahdollisuuden oppia ja kehittää tiimin toimintaa. Krüger (2004, 17) esittää, että
tiiminvetäjää tarvitaan myös pitkälle kehittyneissä tiimeissä, joissa jäsenet tekevät jo
menestyksekkäästi yhteistyötä. Tiimistä tulee tuottamaton, jos jokainen jäsen tuntee
olevansa vastuussa kaikesta ja jos työtä ei ole jaettu tehtävien ja kykyjen perusteella.

4.2 Tiiminvetäjän ominaisuudet
Krüger (2004, 27) esittää, että tiiminvetäjä kasvaa tehtäviinsä. Monet asiat voi oppia,
mutta tiettyjä kykyjä on hyvä olla jo valmiiksi. Jutilan ym. (1996, 41, 45–47) mukaan
tiiminvetäjän avaintaitoja ovat muun muassa todellisen osallistumisen ja jäsenten
sitoutumisen aikaansaaminen, tiimin ongelmanratkaisukyvyn parantaminen, ryhmän
kehityskaaren ymmärtäminen, erilaisuuden hyväksyminen, vaikuttaminen ilman
käskemistä sekä tavoitteiden asettaminen yhdessä tiimin jäsenten kanssa.
Rodd (2006, 162) kuvaa päiväkodin hyvän tiiminvetäjän ominaisuuksia seuraavasti:
Tiiminvetäjän

tulisi

olla

joustava

ja

tehtäväorientoitunut ja sitoutunut työhönsä.

innovatiivinen.

Hänen

tulisi

olla

Ihmiskeskeinen tiiminvetäjä arvostaa

ihmisiä ja kommunikoi avoimesti. Tiiminvetäjän laatutietoisuus tarkoittaa huomion
kiinnittämistä laadun tekijöihin sekä asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvä
tiiminvetäjä kirkastaa tavoitteiden merkityksen tiimille ja edistää yhteistyötä.
Tiiminvetäjältä vaaditaan itsenäisyyttä ja kykyä perustella toimintansa. Hyvällä
tiiminvetäjällä on myös rento, suoraviivainen lähestymistapa ihmisiä ja tilanteita
kohtaan.
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Krüger (2004, 17–26) esittää joukon tiiminvetäjälle kuuluvia tehtäviä ja niiden
suorittamisen vaatimuksia sekä tiiminvetäjältä vaadittavia valmiuksia kyseisten
tehtävien suorittamissa (taulukko 1). Krügerin (2004) malli kuvaa ehkä enemmän
yritysmaailman organisaatioissa tapahtuvaa tiiminvetämistä, mutta antaa tiivistetyn
kuvauksen kokonaisuudesta, joka voi olla sovellettavissa kaikissa organisaatioissa.
TAULUKKO 1 Tiiminvetäjälle asetettavat vaatimukset (Krüger 2004)
Tehtävät
Koordinointi

Vaatimukset
Tavoitteista sopiminen, työprosessin
organisointi, aikataulun ja budjetin
valvominen, ulkopuolisten kontaktien
hoitaminen.
Tasapainottaminen Kaikkien vetäminen mukaan,
perustelujen esiintuominen,
sovittelutekniikan hallinta, häiriöiden
tunnistaminen, yksimielisyyden
palauttaminen.
Ammatillisten ja metodisten kysymysten
Neuvominen
selvittäminen, ihmissuhdeongelmien
selvittäminen.
Rooleihin liittyvien konfliktien
Konfliktinhallinta
tunnistaminen ja selvittäminen.
Tiimityön tulosten esittäminen ja
Esittäminen
myyminen.
Edustaminen

Tiimityön asettaminen laajempaan
yhteyteen ja tiimin intressien
edustaminen.

Neuvotteleminen

Tehtävistä, ajasta, rahasta ja henkilöstöstä
neuvotteleminen.

Valmiudet
Ei dominoi ryhmää. On
lempeä mutta luja.
Havainnollistaminen,
ihmissuhdehäiriöiden
tunnistaminen ja
selvittäminen.
Vaihtoehtojen
pohtiminen, keskustelun
johdattaminen.
Tiimin viestinnän osuva
analysointi.
Havainnollistaminen
esim. fläppitaulun,
piirtoheittimen ja
esitystaulun avulla.
Omanarvontuntoinen
esiintyminen, tasapainon
löytäminen tiimin
intressien ja organisaation
intressien välillä.
Neuvottelustrategia ja
neuvottelutaktiikka.

4.3 Tiiminvetäjän asema

Rajojen veto vastuiden ja velvollisuuksien suhteen esimiehen, tiiminvastaavan sekä itse
tiimin välillä voi osoittautua vaikeaksi. Tiimeillä on useita eri muuttujia: eri ala, tiimin
koko, ammattitaito, asenteet, tarpeet, arvot, jne. Lisäksi tiiminvastaavan ja esimiehen
tehtävät ovat osittain samantapaisia ja välillä päällekkäisiäkin, jolloin tehtävien ja
vastuualueiden välinen raja voi muodostua epäselväksi. (Spiik 2001, 133, 135–136,
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149.) Tiimeissä tulisikin arvioida, tekevätkö kaikki kaikkea vai miten tiimissä eriytetään
ja jaetaan työtehtäviä. Kuka saa käskeä ja ketä. Itsenäinen ja tiimimäinen työote on
parhaimmillaan tilaisuus kehittää päivähoidon tiimejä todellisten tiimien suuntaan.
Kehitettäessä tiimityötä on pureuduttava vaikeina pidettyihin auktoriteettisuhteisiin
työntekijöiden kesken. (Halttunen 2009, 140.)
Jokaisessa ryhmässä on statusrakenne. Eri tehtäviä arvostetaan eri tavoin, koska ne ovat
eriarvoisia ryhmän kokonaispäämäärän saavuttamisen kannalta. (Juuti 2006.) Valta
kietoutuu eri ammattiryhmien ja organisaatioiden toimintarajojen asettamiseen tai
ylityksiin (Karila & Nummenmaa 2001). Vennisen (2007) mukaan luottamuksen ja
vallan

ilmeneminen

määrittävät

vahvasti

moniammatillisen

tiimin

toimintaa.

Asemavalta näkyy tiimityöskentelyn arkipäivässä. Korkeamman statuksen omaavat
henkilöt esiintyvät ryhmässä yleensä varmemmin ja puhuvat enemmän. Vallan
ilmeneminen näkyy eri tavoin holistisissa ja hierarkkisissa tiimeissä. Tiimin toiminnan
ja ilmapiirin kannalta jäsenen käsitykset ja kokemukset omasta asemastaan toisten
jäsenten suhteen ovat tärkeitä. (Isoherranen 2005; Venninen 2007, 29–30.)
Keyton (1999, 310–311) esittää, että tiiminvetäjän autokraattinen lähestymistapa edistää
tiimin valvontaa ja kontrollia. Tämä lähestymistapa voi olla hyödyllinen silloin, kun
tiimin tehtävä on epämääräinen tai epäselvä.

Demokraattinen lähestymistapa on

vaihtoehto itsevaltaiselle johtajuudelle ja edistää ryhmän jäseniä osallistumaan
täysivaltaisesti päätöksentekoon. Keyton (1999) painottaa, että riippumatta siitä, minkä
lähestymistavan valitsee, johtaminen tapahtuu joka tapauksessa viestinnän keinoin.
Tiiminvetäjä tarvitsee työlleen tukea johtajalta. Johtajan tehtävänä on puuttua
tarvittaessa tiimin asioihin. Perinteisen johtamisen muuttuessa jaetuksi johtajuudeksi
haasteena

on

tasapainon

saavuttaminen

tiimille

vastuun

luovuttamisen

ja

kontrolloinnista luopumisen välillä. Perinteinen johtaja voi edistää jaettua johtajuutta
korostamalla alaisten vaikuttamismahdollisuuksia, työtovereihin vaikuttamista sekä
ylöspäin vaikuttamista. (Pearce 2004, 54.)
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5 TUTKIMUSONGELMAT

Päiväkotiorganisaatiot ja niiden toimintakulttuurit ovat voimakkaasti muuttumassa. Sen
myötä tiimityöhön kohdistuu uudenlaisia kehittämisvaatimuksia. Vanhat ja totutut tavat
vaativat uudelleen määrittelyä. Päiväkotien organisaatiossa ollaan yhä selvemmin
matkalla kohti jaettua johtajuutta. Jaettu johtajuus vaatii toteutuakseen työyhteisön
vahvan sitoutumisen ja osaamisen tiimityössä.
Halusin selvittää sitä, minkälaisena näyttäytyy päiväkotien tiimityössä tarvittava
osaaminen ja miten tiimin jäsenet itse kokevat tiimityönsä toteutuvan. Tiiminvetäjällä
on tärkeä merkitys tiimityön ja jaetun johtajuuden kehittymisessä. Tässä työssä
tarkastelen sitä, minkälaisena tiiminvetäjyys näyttäytyy tiiminvetäjien ja tiiminjäsenten
kokemana. Halusin myös tutkia, miten päiväkodin organisatorisilla järjestelyillä
tiimityötä ja tiiminvetäjyyttä tuetaan sekä miten pedagogisen johtajuuden jakamisen
koettaan toteutuvan päiväkodeissa.
Tutkimustehtävä jäsentyy seuraaviksi tutkimusongelmiksi.
1. Miten tiimityöskentely toteutuu?
1.1

Millaisia näkemyksiä ja kokemuksia lastentarhanopettajilla ja
lastenhoitajilla on tiimityöstä?

1.2

Mitkä asiat he kokevat merkityksellisiksi tiimityössä?

1.3

Millaista osaamista on havaittavissa tiimityössä?
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2. Miten lastentarhanopettaja ohjaa tiimityötä?
2.1

Miten tiimien henkilökunta määrittelee ja kokee tiiminvetäjän
tehtävät?

2.2

Minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja he katsovat vaadittavan
tiiminvetäjältä?

3. Miten päiväkodin organisaatiossa tuetaan tiimityötä?
3.1

Millaisia tiimityötä ja tiiminvetäjyyttä tukevia organisatorisia
ratkaisuja päiväkodeissa on havaittavissa?

3.2

Miten pedagogisen johtajuuden jakamisen nähdään toteutuvan?
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

6.1 Tutkimusmenetelmä
Tutkimukseni lähestymistapa on laadullinen ja aineiston hankintamenetelmänä
käytettiin fokus-ryhmähaastattelua. Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on löytää
aineistosta jotakin uutta ja ennen havaitsematonta, uusia jäsennyksiä ja uusia
merkityksiä tai ennen kuvailemattomia tapoja ymmärtää ympäröivää inhimillistä
todellisuutta (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (2010, 16). Tutkimuksessa tuotettujen
johtolankojen ja vihjeiden perusteella tehdään tulkintaa kiinnostuksen kohteena olevasta
ilmiöstä. Arvoituksen ratkaiseminen jää tutkijalle (Alasuutari 1995, 34–39). Alasuutarin
ajatuskulkua

seuraten

pyrin

ryhmähaastattelujen

avulla

kokoamaan

sellaisia

johtolankoja, jotka auttoivat ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, tiimikulttuuria
päiväkodissa.
Laadullinen tutkimusote oli luonnollinen valinta tutkimuskysymyksieni vuoksi, jossa
korostuvat vastaajien omat kokemukset ja näkemykset. Tutkimukseni ei asetu selvästi
mihinkään määriteltyyn tutkimusotteeseen, mutta on lähimpänä fenomenografista
tutkimusotetta. Fenomenografia on kiinnostunut siitä miten käsitykset ja kokemukset
ovat muotoutuneet, kun taas oma tutkimukseni keskittyi tarkastelemaan mitä ja millaisia
kokemukset ja käsitykset ovat.
Fokus-ryhmähaastattelua voidaan pitää erityisenä tutkimusmetodina kvalitatiivisessa
metodologiassa omine metodologisine kriteereineen. Fokusryhmä-metodin on huomattu
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olevan hyvin käyttökelpoinen tutkiessa sitä, kuinka ihmiset ajattelevat ja puhuvat
erityisistä asioista, miten he kokevat asiat ja miksi heillä on se tietty näkemys asiasta.
Tämä pohjaa ajatukseen siitä, että kuuntelemalla ja osallistumalla keskusteluun jaetaan
yhteistä ymmärrystä. Fokusryhmä voi myös lisätä osallistujien tietoisuutta. (Ivanoff &
Hultberg 2006, 127.) Ryhmähaastattelu voi olla mielekäs erityisesti silloin, kun
tutkitaan ryhmien kulttuureja, kuten tietyissä ryhmissä omaksuttuja kulttuurisia
jäsennyksiä, näkemyksiä ja arvoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 206.)
Tutkimuksessani

tarkasteltiin

päiväkotien

tiimikulttuureita,

joten

fokus-

ryhmähaastattelu vastasi hyvin tähän tarpeeseen.
Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenäni oli selvittää sitä, miten haastateltavat kokevat ja
määrittelevät keskustelussa esillä olevat asiat. Olemisen vuorovaikutuksessa toisten
samaan ammattiryhmään kuuluvien kanssa toivoin tuovan keskusteluun yhdessä jaettuja
kokemuksia, merkitysten selkiytymisiä, uusia näkökulmia ja jaettua yhteistä
ymmärrystä.
Fokus-ryhmähaastattelussa osallistujat ovat yleensä valitut tietyin kriteerein (Ivanoff &
Hultberg 2006, 125). Tutkielmani ongelmanasettelun kannalta tuli haastateltavien
toimia

päiväkotien

tiimeissä.

Valitsin

osallistujiksi

tasapuolisesti

neljä

lastentarhanopettajaa ja neljä lastenhoitajaa (lastenhoitajia tuli haastattelutilanteeseen
vain kolme). Haastateltavat kutsuttiin eri päivähoitoyksiköistä. Täten mahdollisimman
monen yksikön toimintakäytänteet tulivat edustetuiksi.
Fokus-ryhmähaastattelussa haastattelija ei sinänsä osallistu itse keskusteluun vaan
toimii ennemminkin sen moderaattorina ja puheenjohtajana (Hirsjärvi & Hurme 2000,
98). Oma roolini keskustelua johtavana haastattelijana oli toimia keskustelunohjaajana
sen mukaan, miten tutkimuksen kannalta oli mielekästä. Ohjasin keskustelua pysymään
tietyissä teemoissa ja huolehdin siitä, että kaikki saivat puheenvuoroja.

Ivanoff ja

Hultverg (2006, 127–128) painottavat haastattelijan tehtävää lisätä vuorovaikutusta
ryhmän jäsenten kesken. Haastattelija osoittaa uteliaisuuttaan ja kunnioitusta osallistujia
kohtaan pitääkseen ryhmän innostusta yllä. Molemmissa haastatteluryhmissäni
vuorovaikutus oli luontevaa ja tasapuolista. Tunnelma oli rentoutunut ja osallistujien
kiinnostus säilyi loppuun asti.
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Fokus-ryhmähaastattelun ongelmat voivat liittyä ryhmän yhteisvaikutukseen. Ryhmässä
voi olla dominoivia yksilöitä, joka mahdollistaa vain yhden näkökulman esille
tulemisen. Ristiriitoja herättäviä näkökulmia saatetaan välttää siksi, että osallistujilla on
taipumus tuottaa normatiivista keskustelua ryhmässä. (Smithson 2000, 107–115.) Myös
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2008) esittävät, että ryhmällä on sekä myönteisiä että
kielteisiä vaikutuksia. Ryhmä voi auttaa, jos kysymys on esimerkiksi muistamiseen
liittyvistä asioista tai väärinymmärrysten korjaamisessa. Toisaalta ryhmä voi myös estää
ryhmän

kannalta

kielteisten

asioiden

esiintulon.

Kun

arvioin

omia

fokus-

ryhmähaastattelujani, havaitsin ryhmän yhteisvaikutukseen liittyviä ongelmia jonkun
verran. Ristiriitoja pyrittiin selvästi välttämään. Keskustelut myös ohjautuivat toisinaan
pitkiksi ajoiksi tietyn henkilön näkökulman käsittelyyn, jolloin keskustelun johtajana
pyrin puuttumaan tähän asiaan.
Tutkielmani fokusryhmähaastattelut etenivät tutkimusongelman ohjaamien teemojen
mukaisesti (liite 1). Teemahaastattelulle on ominaista, että haastateltavat ovat kokeneet
tietynlaisen tilanteen. Haastattelu suunnataan tutkittavien henkilöiden subjektiivisiin
kokemuksiin.

Siinä

korostuu

haastateltavien

oma

elämysmaailma:

ajatukset,

tuntemukset, kokemukset ja myös sanaton kokemustieto. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–
48.)

6.2 Aineiston hankinta ja kohderyhmä

Fokus-ryhmähaastatteluita oli kaksi ja niihin osallistui neljä lastentarhanopettajaa ja
kolme lastenhoitajaa viidestä eri päivähoitoyksiköstä Helsingistä. Päivähoitoyksiköt ja
tutkimukseen osallistuvat henkilöt olivat valikoituneet tutkimukseen osallistumisen
halukkuuden mukaan. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat naisia. Kaikilla
haastateltavilla henkilöillä oli vähintään kahden vuoden työkokemus päiväkotityöstä ja
suurimalla osalla heistä oli useiden vuosien työkokemus. Iältään haastateltavat olivat
keskimäärin 30-55 - vuotiaita. Yksi haastateltava oli alle 25 -vuotias.
Fokusryhmät muodostettiin siten, että lastentarhanopettajat olivat oma ryhmänsä ja
lastenhoitajat oma ryhmänsä. Ammattikunnittain jaettujen ryhmien uskoin lisäävän
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vapautta ja rohkeutta keskustella ehkä arkaluonteisinakin koetuista asioista. Tutkielman
sisällön kannalta se oli myös perusteltua, koska eri ammattikunnittain yhdessä jaetut
kokemukset ja näkemykset tarkentuivat ja laajenivat keskusteluissa ja vastasivat
paremmin etsittyihin tutkimusongelmiin. Koska eri päiväkodeissa on erilaisia
toimintakäytäntöjä, toivoin saavani haastateltavia eri päivähoitoyksiköistä. Kolmesta
päivähoitoyksiköstä osallistui kustakin yksi lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja,
yhdestä päivähoitoyksiköstä osallistui vain lastentarhanopettaja.
anonymiteetin

suojaamiseksi

päivähoitoyksikössä.

oli

sovittu,

ettei

Haastateltavien

haastateltavaa

tiedetä

Siitä syystä ei myöskään ole selvillä, työskentelivätkö

lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja samassa tiimissä. Tutkielmani kannalta sillä ei ollut
merkitystä. Molempien haastattelujen kestoksi oli etukäteen sovittu yksi tunti, joka
toteutui molemmissa haastatteluissa.

6.3 Sisällönanalyysi aineiston analysointimenetelmänä

Tutkielmassani käytin analysointimenetelmänä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysin
tarkoitus on järjestää aineisto selkeään ja tiiviiseen muotoon ja pelkistää havainnot
johtopäätösten tekoa varten. Havaintojen pelkistäminen tapahtuu systemaattisesti ja
objektiivisesti. Hajanaisesta aineistosta luodaan yhtenäistä informaatiota kuitenkaan
kadottamatta aineiston keskeistä sisältöä. (Alasuutari 1994, 30.) Analyysivaiheen
tehtävä on saada aineistosta systemaattisesti läpikäyden irti jotain, joka suorissa
lainauksissa ei sellaisenaan ole läsnä. (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 19.)
Toteutin sisällönanalyysin osittain teoriaohjaavan- ja osittain aineistolähtöisen analyysin
keinoin.

Teoriaohjaavassa

sisällönanalyysissä

teoria

toimii

apuna

analyysin

etenemisessä, mutta analyysi ei kuitenkaan pohjaudu suoraan teoriaan (Tuomi &
Sarajärvi 2003, 97–99). Teoriaohjaavan analyysin päättelyn logiikassa on usein kyse
abduktiivisesta päättelystä. Abduktiivisessa päättelyssä tutkijalla on valmiina joitain
teoreettisia johtoajatuksia, joita hän pyrkii todentamaan aineiston avulla. (Hirsjärvi &
Hurme 2000, 136.)
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Selvästi teoriaohjaavaksi osaksi analysoinnissani tuli tiimityön osaamisalueiden
tarkastelu, joka pohjautui Wellins, Byham ja Wilsonin (1991) jaotteluun keskeisistä
osaamisalueista. Analyysistä on tunnistettavissa heidän teoriansa vaikutus, mutta
analyysi ei ole teoriaa testaava, vaan enemminkin uusia ajatuksia herättävä. Toisen
osan aineistoni analysointia suuntasivat melko suoraan tutkielmani tutkimuskysymykset
ja näiden osa-alueiden analysointia ja luokittelua voidaan kuvata aineistolähtöiseksi
analyysiksi. Aineistolähtöisessä analyysissä aikaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat
eivät ohjaa analyysin toteuttamista tai lopputulosta, vaan teoria nousee aineistosta
itsestään. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 97–99). Aineistolähtöisen päättelyn logiikassa on
usein kyse induktiivisesta päättelystä. Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 19)
eivät usko puhtaan aineistolähtöisyyden olevan käytännössä mahdollista. He esittävät,
että kaikki tutkijan tekemät kuvaukset ja jäsennykset ovat vääjäämättä teoreettisten
käsitteiden

ja

tutkimusasetelman

koskettamia.

Omassa

tutkimuksessani

ongelmanasettelu ohjasi selvästi analyysiä.
Fokus-ryhmähaastattelu tuo analysointiin omat erityishaasteensa. Rabiee (2004, 659)
nostaa esiin seuraavat kohdat, jotka ovat oleellisia fokus-ryhmähaastattelun aineiston
tulkitsemisessa: sanojen käyttö ja niiden tarkoitus, keskustelun konteksti, kommenttien
laajuus ja intensiteetti, johdonmukaisuus ja vastauksien spesifisyys sekä mahdolliset
uudet ilmiöt. Omassa tutkimuksessani analysoin keskustelua huomioiden jonkin verran
sanojen käyttöä ja tarkoitusta, kommenttien laajuutta ja intensiteettiä. Myös yleinen
ilmapiiri tietyn aiheen käsittelyssä ja keskustelijoiden keskinäinen vaikutus toisten
puheeseen tuli huomioiduksi.
Aloitin aineiston analysoinnin elokuussa 2011. Haastattelut litteroitiin tarkasti. Luin
litteroitua aineistoa useaan kertaan ja kuuntelin haastattelunauhoituksia uudelleen, jotta
sain tehtyä tarkentavia merkintöjä esimerkiksi vuorovaikutuksesta ja ilmapiiristä. Tuomi
ja Sarajärvi (2003, 110–111) kuvaavat sisällönanalyysiä kolmivaiheiseksi prosessiksi,
joka alkaa aineiston redusoinnilla eli pelkistämisellä, jatkuu aineiston klusteroinnilla eli
ryhmittelyllä ja päättyy abstrahointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen. Tärkeä
lähtökohta luokittelulle on sopivan havaintoyksikön valinta ja havaintoyksikön
määrittäminen on luonnollisesti yhteydessä tutkimuskysymykseen. (Ruusuvuori,
Nikander & Hyvärinen 2010, 20). Oman analyysini havaintoyksikköinä olivat
yksittäinen haastateltava ja myös ryhmissä syntyneet ajatuskokonaisuudet.
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Aloitin aineiston redusoinnin kiinnittämällä huomion ilmauksiin, jotka kuvasivat
haastateltavien kokemuksia ja näkemyksiä tutkimuskysymyksen ja tarkentavien
alakysymysten kontekstissa. Jaottelin ilmaukset karkeasti tutkimuskysymysten mukaan
(liite 2).

Sen jälkeen aloitin aineiston klusteroinnin, eli ryhdyin jakamaan näitä

ilmauksia teemoihin. Keräsin kaikki sisällöltään saman ilmiön osaa koskevat ilmaukset
omiksi teemoikseen. Muodostui alaluokitusta, jotka nimettiin sisältöä kuvaavalla
nimellä.

Tässä vaiheessa tapahtui eräänlainen käänne tai oivallus. Aineisto alkoi

näyttäytyä uudesta näkökulmasta ja johti yhden tutkimusongelman uudelleen
muotoilemiseen. Aineistosta alkoi hahmottua toistuvasti viittauksia tiettyihin tiimin
osaamisalueisiin keskeisesti liittyviin asioihin, joita en alun perin ollut ajatellut
käsitellä. Siirryin tarkastelemaan ja luokittelemaan näitä ilmauksia tähän sopivassa
teoreettisessa viitekehyksessä (liite 3). Uuden lähestymistavan vuoksi kävin koko
aineiston uudelleen läpi. Poikkiaineistollinen koodaus auttoi muodostamaan luokkia,
jotka syntyivät selkeistä ja itsenäisistä merkityssisällöllisistä ilmauksista litteroiduissa
keskusteluissa. Muodostui kolme pääluokkaa, kuusi yläluokkaa ja kaksikymmentäneljä
alaluokkaa (liite 4).
Abstrahoinnin tarkoituksena on käsitteellistäen yhdistää klusteroinnissa muodostettuja
luokkia (Tuomi & Sarajärvi 2003, 114). Abstrahointivaiheessa ryhmittelin alaluokat
sopivien

yläluokkien

klusterointivaiheessa

alle

ja

nimesin

muodostanut

yläluokat

alaluokista

uudelleen.

kokonaisuuksia,

Koska
oli

olin

jo

aineiston

abstrahointiprosessin toteuttaminen helpompaa. Muodostin kolme yläluokkaa ja kuusi
alaluokkaa (liite 5). Kun olin saanut muodostettua teoreettisen käsitteistön, aloitin
aineiston systemaattisen analyysin.

6.4 Luotettavuuden ja eettisyyden tarkastelu

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kyse koko tutkimusprosessin
luotettavuudesta.

Seuraavassa

tarkastelen

tutkimukseni

luotettavuutta

aineiston

hankinnan, sen analysoinnin, tulosten ja niistä tehtyjen johtopäätösten näkökulmasta.
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Tutkimuksen aineiston hankinnan luotettavuuden arvioinnissa kiinnitin huomiota
aineistonhankintamenetelmän

sopivuuteen

suhteessa

tutkimustehtävään.

Fokus-

ryhmähaastattelua voidaan perustella tutkimusaiheeseen sopivana tiedonhankinnan
menetelmänä, koska ammattien mukaisesti jaetuissa ryhmissä jaettiin käsityksiä ja
kokemuksia toteutuvasta tiimikulttuurista. Fokus-ryhmähaastattelu tuotti rikasta ja eri
näkökulmista käsiteltyä aineistoa.
Fokus-ryhmähaastattelun

ongelmat

voivat

liittyä

ryhmän

yhteisvaikutukseen.

Ryhmädynamiikka voi hämärtää kiisteltyjä näkökulmia esimerkiksi siksi, että
osallistujilla on taipumus tuottaa normatiivista keskustelua. (Smithson 2000, 107–115.)
Tämä oli havaittavissa myös pitämissäni haastattelutilanteissa. Ristiriitoja vältettiin,
mutta selvästi dominoivia yksilöitä ei kummassakaan ryhmässä ollut. Huomioin nämä
ryhmän yhteisvaikutukseen liittyvät ongelmat analyysissani siten, että esittelin niiden
mahdollisen ilmenemisen tuloksissa niissä kohdin, kun näitä ongelmia oli havaittavissa.
Ryhmän yhteisvaikutuksen tarkastelun luotettavuutta lisää se, että olin tehnyt
haastattelut itse. Ääninauhat litteroitiin sanatarkasti. Koska en ollut itse litteroinut
ääninauhoja, kuuntelin ääninauhoja useampaan kertaan, jolloin merkitsin muistiin
haastattelun aikana ilmenneet seikat, joilla saattoi olla merkitystä.
Ryhmähaastattelun ongelmana on myös se, että se saattaa ohjata keskustelemaan vain
joistakin näkökulmista, ja siksi ne saattavat tulla korostuneesti esille. Samasta syystä
jotkut näkökulmat eivät tule esille. Huomioin tämän analyysivaiheessa ja pyrin
mahdollisimman tarkasti välttämään tulkintojen tekemistä sen perusteella, kuinka paljon
tai vähän aiheesta oli keskusteltu ryhmissä. On kuitenkin todettava, että mahdollisuus
väärin tulkitsemiseen tässä suhteessa on olemassa ja sillä on merkitystä tutkimukseni
luotettavuuteen.
Laadullisessa tutkimuksessa tarkkojen instrumenttien sijaan korostuvat analyysin
systemaattisuuden ja tulkinnan luotettavuuden kriteerit. Luotettavuuden lisäämiseksi
lukijalle tulee näyttää mistä aineiston kokonaisuus koostuu ja kuvata ne aineiston osat,
joille päähavainnot rakentuvat (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 27). Olen
pyrkinyt esittämään selkeästi aineiston analyysin ja tulkinnan vaiheet sekä
keskeisimpien käsitekategorioiden muodostumisen. Haastattelulainaukset on esitetty
tutkimusraportissa alkuperäisinä ilmauksina ja niitä on käytetty esittelyssä runsaasti.
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Siten lukija voi myös itse arvioida analyysin luotettavuutta tehtyjen tulkintojen
perusteella ja verrata niitä omiin tulkintoihinsa.
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden määritteinä voi pitää uskottavuutta
(credibility),

siirrettävyyttä

(transferability),

varmuutta

(dependability)

ja

vahvistettavuutta (confirmability). Uskottavuudella tarkoitetaan sitä, vastaavatko
tutkijan käsitteellistykset ja tulkinnat tutkittavien käsityksiä, ja kuinka hyvin tutkija on
pystynyt luomaan todellisuutta vastaavan tulkinnan. (Lincoln & Guba 1985, 301.)
Tutkimukseni uskottavuutta lisää se, että haastateltavat saivat tarkistettavakseen
tekemäni tulkinnat ennen tutkimuksen lopullista valmistumista, joten heillä oli
mahdollisuus korjata mahdollisia väärintulkintojani. Tutkimukseni tavoitteena ei ollut
rakentaa yhtä totuutta päiväkotien tiimityöstä, vaan löytää ilmiöitä, joita voidaan havaita
päiväkotien tiimikulttuurissa juuri nyt. Tulkintani uskottavuutta voi arvioida vain siten,
löytääkö toinen henkilö saman ilmiön tulkintani perusteella.
Toinen luotettavuuskriteeri on tulosten siirrettävyys, joka tarkoittaa sitä, miten tuloksia
voi siirtää siihen ryhmään josta ne ovat peräisin tai toiseen samanlaiseen kontekstiin
(Lincoln & Guba 1985, 316). Tutkimukseni tulosten siirrettävyyttä heikentää se, että
tutkimukseen osallistui vain seitsemän henkilöä ja päivähoitoyksikköjä oli neljä.
Tutkimusaineisto oli kuitenkin vähäisestä osallistujamäärästä huolimatta monipuolinen,
joten tulokset voivat olla ainakin joiltakin osin siirrettävissä kunnallisten päiväkotien
tiimikulttuurin kuuluviksi ilmiöiksi.
Kolmas luotettavuuskriteeri on tulosten varmuus, joka merkitsee

sitä, että

ennustamattomasti vaikuttavat tekijät pyritään ottamaan huomioon (Lincoln & Guba
1985, 316–318). Tarkastelin tutkimuksen uskottavuuden kohdalla jo paljon varmuuteen
liittyviä asioita. Varmuuteen vaikuttaa myös omien oletusten ja ennakkokäsitysten
tiedostaminen. Päiväkotien tiimikulttuuri on minulle tuttu ja omakohtaisesti koettu.
Tutkijana pyrin tiedostamaan omien oletusten ja ennakkokäsitysten olemassaolon ja sen
vaikutuksen ymmärtää haastateltavien intentioita. Omien käsitysten täydellinen
poisjääminen tehdyistä tulkinnoista on kuitenkin lähes mahdotonta, enkä voi siksi
varmuudella väittää, etteikö niiden jonkinlainen vaikutus ole mukana tässä
tutkimuksessa.
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Neljäntenä luotettavuuden kriteerinä on vahvistettavuus, jolla tarkoitetaan erilaisia
tekniikoita joilla varmistutaan tutkimuksen totuusarvosta ja sovellettavuudesta (Lincoln
& Guba 1985, 318–319). Tutkimukseni vahvistettavuutta lisää ainakin se, että olen
käyttänyt apuna aiempia aihetta vastaavia tutkimuksia sekä myös se, että haastateltavat
saivat tarkistaa tehdyt tulkinnat.
Kokoavasti voin todeta, että tutkimukseni luotettavuus perustuu erityisesti raportoinnin
tarkkuuteen ja haastattelu-ilmausten autenttisuuteen. Niiden merkitys tuloksiin on se,
että näillä keinoin toivon lukijan voivan myös itse arvioida tutkimukseni luotettavuutta.
Tutkimukseni noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia eettisiä toimintatapoja. Tutkimus on
toteutettu pyrkien rehellisyyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen. Tutkimuslupa, tulosten
tallennus ja esittäminen on hoidettu asianmukaisesti. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu
ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten
edellyttämällä tavalla.
Tutkimukseen osallistujat oli informoitu tutkimuksen luonteesta ja tavoitteesta.
Tutkimukseen osallistuminen perustui osallistujien vapaaehtoisuuteen ja halukkuuteen.
Tutkijana pidin huolta, että kaikki tulivat kuulluksi. Osallistujien anonymiteetistä
huolehdittiin tarkasti. Osallistujien mahdollisuus tarkistaa tulosten raportointi ennen
julkaisua oli osana anonymiteetin turvaamista. Osallistujille ei aiheutettu haittaa.
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7 KEHITTYVÄ TIIMI OPPIVAN ORGANISAATION
PERUSYKSIKKÖNÄ

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, millaisena tiimityö näyttäytyy tämän
päivän päiväkotityössä.
monitahoisista

Tulosten perusteella rakentui kuva päiväkotien tiimien

toimintakulttuureista,

tiimien

osaamisesta

ja

päiväkotien

organisaatiokulttuureista. Tutkittavan ilmiön ydinkäsitteeksi muodostui oppivan
organisaation perusyksikkönä oleva kehittyvä tiimi. Sitä kuvaavia pääkäsitteitä olivat
päiväkodin tiimin toimintaehdot, tiiminvetäjyys ja organisatorinen tuki, joita kuvataan
seuraavissa alaluvuissa.

7.1 Päiväkodin tiimin toimintaehdot

Ensimmäisenä tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa oli tarkastella tiimityöskentelyn
toteutumista sekä näkemyksiä ja kokemuksia tiimityöstä.

Keskeisiksi tiimityön

toimintaehtoja kuvaaviksi ulottuvuuksiksi muodostuivat tiimien muodostaminen ja
tiimiosaaminen. Käsitykset voitiin tehdyn analyysin perusteella jakaa kahteen ylätason
kategoriaan ja niitä vastaaviin alatason kategorioihin (taulukko 2).
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TAULUKKO 2 Päiväkodin tiimin toimintaehdot
YLÄTASON KATEGORIAT ALATASON KATEGORIAT
Omat toiveet
Tiimien muodostaminen
Persoonallisuuksien yhteensopivuus
Osaamisen tasapainottuminen
Sitoutuminen
Tiimiosaaminen
Luottamus
Kommunikaatio
Tavoitetietoisuus ja prosessiorientaatio
Yhdessä oppiminen

7.1.1

Tiimien muodostaminen

Tiimien toiminnan ensimmäinen lähtökohta on se, miten tiimejä muodostetaan.
Päivähoitoyksiköiden tiimeissä on eri ammattiryhmien edustajia. Tavallisesti tiimin
muodostavat lastentarhanopettaja tai -opettajat (Lto) ja lastenhoitaja tai -hoitajat (Lh).
Tiimissä voi työskennellä myös erityislastentarhanopettaja, erityisavustaja tai
harjoittelija. Tiimien koko voi vaihdella 2- 6 henkilöön.
Krüger (2004, 16) määrittelee tiimin muodostamisen tehtäväkentiksi kolme aluetta,
jotka ovat organisaatio, pätevyys ja yhteistyö. Organisaatiolliset toimenpiteet käsittävät
tiiminvetäjän

valinnan

ja

ryhmän

koon

määrittämisen.

Tiimin

kokoaminen

ammatillisten ja henkilökohtaisten valmiuksien perusteella määrittelevät tiimin
pätevyyden ja yhteistyökykyisyys määrittelee tiimissä toimivan yhteistyön.
Päiväkodeissa tiiminvetäjän valinta tarkoittaa yleensä tiimin lastentarhanopettajan
valintaa ja tiimin koko riippuu lapsiryhmän tarpeista sekä suhdelukujen säädöksistä.
Pätevyys ja yhteistyökykyisyys ovat asioita, joihin tiimien muodostamisessa voidaan
selkeästi vaikuttaa. Tässä tutkimuksessa keskeisiksi asioiksi päiväkodin tiimien
muodostamiselle nousi kolme teemaa, jotka olivat omat toiveet, persoonallisuuksien
yhteensopivuus
seuraavassa.

ja

osaamisen

tasapainottuminen,

jotka

esitellään

tarkemmin
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Omat toiveet
Kaikissa

tässä

tutkimuksessa

mukana

olleissa

päivähoitoyksiköissä

tiimien

muodostamisen käytänteet olivat samansuuntaisia. Yksikön johtaja päätti tiimien
muodostamisesta. Johtajan ei kuitenkaan nähty toimivan itsevaltaisesti, vaan hän teki
tunnusteluja, hänelle sai esittää toiveita tai talonkokouksissa käytiin alustavia
keskusteluja aiheesta yhdessä.
Haastateltavat

kokivat

tärkeänä

oman

vaikuttamismahdollisuuden

tiimien

muodostamisessa ja he kaikki kokivat voivansa vaikuttaa ainakin jossain määrin
tiimeihin

sijoittumisestaan.

Johtajan

koettiin

muodostavan

tiimejä

paljolti

henkilökunnan toiveiden mukaan kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi.
No itsellä on sellanen vaikutelma, että, ett niitä niitä
pähkäillään talokokouksessa ja sitten todennäkösesti niin
johtaja on esittänyt tunnusteluja, että kiinnostaako tämmönen
nyt sitten ja ketä kiinnostaa. Ja vähän kuulostelee. Ja sitten,
sitten se muodostuu.
(Lto)
Johtajan esittämät tunnustelut ja kuulostelut kunkin omista toiveista voivat kertoa
työntekijän kokemuksesta omiin vaikutusmahdollisuuksiin tiimien muodostamisessa.
Toisaalta se voi myös kertoa siitä, että työntekijän kokemuksen mukaan johtaja
muodostaa tiimit henkilökunnan toiveiden ja halukkuuden mukaan. Seuraavassa
haastatteluotteessa korostuu taas johtajan päätöksenteko-oikeus, mutta työntekijöiden
halukkuus tietyn ikäisten lasten ryhmään on merkittävä päätökseen vaikuttava seikka.
Meilläki tota et johtajalle voi esittää toiveita, mut johtaja on se
joka tekee viimekädessä päätöksen, että voi esittää toiveita ja
sitten kysellään, että onko sinne menossa ja ootko sinne halukas.
Lähinnä ehkä enemmän on ett ne suurimmat kysymykset on, että
ketä pienille, ja monesti siellä on sellasia jotka haluaa jatkaa
siellä ja näin. Mutta että jos joku sinne haluu, niin kyllä se on
onnistunu ja sitten että eskari, ett lähinnä ne on näitä.. (Lto)
Persoonallisuuksien yhteensopivuus
”Henkilökemioiden

huomioon

ottaminen”

koettiin

merkityksellisenä

tekijänä

muodostettaessa tiimejä. Ongelmia nähtiin syntyvän huonojen henkilökemioiden
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sävyttämässä tiimissä. Toisaalta ongelmaksi koettiin myös työntekijöiden liian tiukan
sitoutumisen toisiinsa kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi.
Mun mielestä ehkä henkilökemiat on ainaki semmoset niinku, ett
on omassa päiväkodissa ryhmiä missä mä en ehkä mielelläni
työskentelis tai semmosta niinku, ett kyl ne on mun mielestä aika
tärkeitä…. (Lh)
Joskus niinku sanonu johtaja, ett pitää niinku kaikki, ettei tarvii
niinku pitää toisista, mut pitää kaikkien kans tulla toimeen. Että
niinku joskus on ollu sillee, että vaikka ei oo kemiat yhtään
pelannu nii on pantu. Mutt se ei oo must kauheen viisasta kyllä.
Koska siin kärsii sit se koko tiimi.(Lh)
Sillon tietenki vaikka, vaikka ei kemiat synkkaiskaan tai jotain
hiertymistä olis, niin on älyttömän vaikee jos muualla
esimerkiks on semmosia tiimejä jotka kokee et meit ei saa
hajottaa et me halutaan olla yhdessä. Nii sillon se onki se pulma
et että miten, tuleeko minkäänlaista kiertoo tai miten miten ett
pitääkö sit jonku työnohjauksen kautta lähtee hakemaan apuu
tai joku muu. (Lto)
Esimerkeistä on luettavissa henkilökemioihin liittyvät monikerroksiset
ristiriidat. Toisaalta ymmärretään, että kaikkien kanssa olisi kyettävä
työskentelemään, mutta samalla koettiin, että henkilökemioitten huomiotta
jättäminen ei olisi viisasta päätöksentekoa. Ristiriita liittyy myös siihen, että
henkilökemiat voivat toimia niin hyvin, että muodostuu tiiviitä pareja tai
ryhmiä, jotka eivät halua erota toisistaan.
Osaamisen tasapainottuminen
Katzenbach ja Smith (1998, 136–137) painottavat, että tiimin muodostamisessa jäsenten
valinta tulisi tapahtua taitojen ja taitopotentiaalin eikä persoonallisuuksien mukaan.
Tiimissä on heidän mukaansa oltava yhdistelmä työn tekemiseen tarvittavia taitoja.
Yhden lastentarhanopettajan ja yhden lastenhoitajan puheessa tulivat esille muista
poikkeavat näkökulmat. He näkivät merkityksellisenä tiimien muodostamisessa
ensisijaisesti ammattitaidon, osaamisen ja kokemuksen jakautumisen.
…ja fiksataan sitä semmosta ett tulis niinku mahdollisimman
järkevät ja fiksut siirrokset, vaikkei välttämättä se kemiakaa ois
nii mut et tulis se ammattitaito ja osaaminen ja kaikkia
tämmösiä. Mut joutuu huomioimaan tietenki kaikki se, ett jos
joillain on ihan et ei oikee pelaa. (Lto)
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Sit varmaa on must niinku tärkee ku niit muodostetaa, ett ois
ehkä sillee ett ois vähä niinku kokeneempia joil on työkokemusta
enempi eikä sit ett kaikki ihan just valmistuneit. (Lh)
Ensimmäisessä esimerkissä haastateltava korostaa ammattitaidon ja osaamiseen
liittyvien asioiden merkitystä. Henkilökemiat jäävät toisarvoiseksi seikaksi, jotka täytyy
kuitenkin ottaa huomioon jos ne ovat jo lähtökohtaisesti yhteensopimattomat. Samoilla
linjoilla on myös toinen haastateltava, joka näkee tärkeäksi huomioida työntekijöiden
erilaiset työkokemukset ja niiden jakautumisen tasaisesti tiimejä muodostettaessa.

7.1.2

Tiimiosaaminen

Toinen keskeisesti tiimien toimintaan liittyvä tekijä oli liitettävissä tiimiosaamiseen.
Wellins´n (1991) teorian mukaan tiimin keskeiset osaamisalueet ovat sitoutuminen,
luottamus, kommunikaatio, osallistuminen, tavoitetietoisuus ja prosessiorientaatio.
Katzenbach ja Smith (1998) jaottelevat osaamisalueet täydentäviin taitoihin, yhteisiin
päämääriin ja yhteisiin tavoitteisiin, yhteiseen toimintamalliin ja yhteisvastuuseen.
Tämän tutkimuksen aineiston kuvauksista oli hahmoteltavissa kuusi tiimityöhön
keskeisesti vaikuttavaa aluetta. Näin muodostetut alaluokat olivat sitoutuminen,
luottamus, kommunikaatio, osallistuminen, tavoitetietoisuus ja prosessiorientaatio.
Tarkastelen haastateltavien ilmauksia erityisesti Wellins’n ym. (1991) jaottelua
mukaillen ja täydentäen sitä Katzenbach ja Smithin (1998) luokittelulla. Näihin tiimin
osaamisalueisiin viitattiin läpi koko aineiston riippumatta keskustelun aiheesta, ja niitä
kuvataan seuraavassa.
Sitoutuminen
Wellins ym. (1991) kuvailevat sitoutumisen merkitsevän sitä, että tiimin jäsenet voivat
tiimityöskentelyn aikana kokea kuuluvansa yhteiseen joukkoon. He ovat sitoutuneet
tiimin yhteisiin tavoitteisiin ja hylkäävät omat henkilökohtaiset intressinsä. Katzenbach
ja Smith (1998, 108) esittävät, että sitoutuminen vie tiimiä suorituskäyrällä eteenpäin.
Kehittyminen

todellisesta

tiimistä

huipputiimiksi

vaatii

poikkeuksellista

henkilökohtaista sitoutumista. Tutkimuksessani mukana olevien haastateltavien
puheessa henkilökohtaista sitoutumista kuvaavat keskustelut ja ilmaukset tulivat
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määrällisesti eniten edustetuiksi molemmissa keskusteluryhmissä suhteessa kaikkiin
tiimin eri osaamisalueisiin.
Haastateltavien

kokemukset

kuluneen

kauden

tiimityöstä

olivat

sitoutumisen

näkökulmasta hyvin positiivisia. Vain yksi haastateltava koki pulmia kaikkien
tiiminjäsenten sitoutumisessa. Haastateltavilla oli aikaisempia kokemuksia myös
tiimeistä, joissa oli ollut ongelmia sitoutumisessa ja ne tulivat jonkin verran esille.
Tiimiin sitoutumisen koettiin olevan hyvin tärkeä tekijä onnistuneessa tiimityössä.
Kaikkien jäsenten tiimiin sitoutumisen tai sitoutumattomuuden koettiin vaikuttavan
erityisesti ilon ja innostuksen tunteeseen, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi.
… innostus siitä, että ku me, ku meillä kemiat menee kaikkien
kanssa hyvin, niin innostus siitä että nyt meillä alkaa olla vähän
hahmotelma, ett miten kannattaa tehä. (Lto)
… nautittiin ja liideltiin ja päästiin tosi hyvin ja oltiin erimieltä
ja keskusteltiin ja niinku sillai. Mut kukaan ei vetäny niinku
mattoa kenenkään alta… hirveen hyvässä ja positiivisessa
iloisessa mielessä… ja saatiin hänellekin (uusi jäsen) sit sitä
samaa hyvää draivia. (Lto)
Näissä esimerkeissä ilon ja innostuksen tunteen maininnat kuvaavat kaikkien jäsenten
sitoutumista tiimiin ja sen mukanaan tuomaa iloitsemista yhteisestä tiimistä.
Katzenbach ja Smith (1998, 31) puhuvat hyvintoimivan tiimityön mukanaan tuomasta
hauskuudesta.

Ilo ja hauskuus tulivat poikkeuksetta esille heidän tutkimuksessaan

mukana olleissa tiimeissä, joissa sitoutuminen oli korkeaa, ja syvimpänä ja
tyydyttävimpänä lähteenä ilossa ja hauskuudessa oli tunne siitä, että ”on saanut olla
mukana jossain itseään suuremmassa”.
Seuraavassa esimerkissä on tunnistettavissa päinvastainen tilanne. Jumiutuneissa
tiimeissä ihmisten väliset ristiriidat ja paikalleen jämähtäneet asenteet saavat yhden tai
useamman jäsenen usein tulkitsemaan tilannetta niin, ettei tiimissä ole sitouduttu
työskentelemään tiiminä (Katzenbach ja Smith 1998, 176). ”Omaan pussiin vetäminen”
kertoo itsekkäästä ja muista erillään olevasta tiiminjäsenen toiminnasta, joka vähentää
koko tiimin intoa työskennellä yhdessä.
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…työrooliin ei mun mielestä kuulu, että ett joka niinku
hankaloittaa ryhmän tota, työskentelyä, ja sitten tota dumppaa
tavallaan niinku omaa iloa ja intoa, ja itseasiassa koko sen
tiimin intoa tehdä…. sit se johtaa siihen, että kun on selkeesti
sovittu, että että ens syksynä niin tehdään näin ja näin ja näin,
niin sitten tavallaan niinku ollaan taas siinä lähtöpisteessä,
elikkä elikkä tota kumpikin vetää niinku omaan pussiin. (Lto)
Tiimiin sitoutumiseen vaikuttavina asioina koettiin tärkeänä yhteiseen sopimukseen
pääsemisen

ja

samoihin

sääntöihin

sitoutumisen.

Erityisesti

lastenhoitajien

keskusteluryhmässä keskusteltiin paljon yhteisistä pelisäännöistä ja yhteisesti sovituista
toimintakäytänteistä.
Meilläki on tällä hetkellä niinku et kyl jokaisel on niinku ne
samat linjat millä vedetään eteenpäin ja ollaan sovittu ne
yhteiset pelisäännöt….(Lh)
….jotkut tekee sitä, että jos on saanut luvan, lapset on saanu
toiselta aikuiselta luvan tehä jotain, ja sitte se, että sä meet
jälkikäteen kieltämään sen. Että se on myös hyvin tärkeetä, että
sä et hypi toisten aikuisten varpaille niinku. Ett annat sit jos
toinen on antanu luvan juosta käytävällä, nii sit sä annat heidän
juosta käytävällä vaikka se ei ois niinku, vaikka sä et ite antais,
mutta että ei hypi niinku. (Lh)
Jälkimmäisessä esimerkissä haastateltava kokee, että yhteinen sitoutuminen vaatii myös
omien näkemysten uhraamista. Yhteiseen hyvään kuuluu olla ”hyppimättä toisten
aikuisten varpaille.” Taustalla voi olla oletus, että omasta näkemyksestä luopuminen
toimii vastavuoroisesti: minunkaan varpaille ei hypitä.
Lastentarhanopettajien keskusteluryhmässä koettiin hyvin tärkeänä, että vanhemmille
välittyisi kokemus siitä, että asioista ollaan tiiminä yhtä mieltä ja lapsesta on yhteinen
ymmärrys tiimissä. Ilmaisuissa, ”kerrotaan vanhemmille, että ollaan koko tiiminä
tämän asian takana” ja ”tiimillä hoidetaan lasta”, alleviivataan tiimien kaikkien
jäsenten sitoutumisen merkityksellisyys.
Ne on hirveen tärkeitä just ne (yhteiset sopimukset), koska sitte
se kumminki se, ett vasukeskustelussakin puhutaan, ett me
ollaan puhuttu näitä koko tiimi.(Lto)
Koko se yhteinen ymmärrys jotenki siitä lapsesta, ett ei vaa
sillee, ett tää on jotenki mun.(Lto)
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…ku meil on kans monta niitä erityislapsia ja tosi haastavia
lapsia, nii must on hirveen tärkeetä, ett meil on tosissanki
yhteinen sävel niitten kanssa. Ja kun vanhempien kans sovitaan
asioista, nii meil on niinku yhteiset, ettei toinen oo toista mieltä
ja toinen toista mieltä… Ja et niille vanhemmillekin tulee
semmonen olo, et me oikeesti tiimillä hoidetaan niinku sitä lasta
ja puhutaan niistä asioista.(Lto)
Lastentarhanopettajien keskustelussa tuli esille tiiminvetäjän tehtävä koko tiimin
sitoutumiseen saamisessa. Katzenbach ja Smith (1998, 158) esittävät, että tiiminvetäjien
tulisi pyrkiä kasvattamaan sekä jokaisen yksilön että koko tiimin sitoutumista ja
itseluottamusta. Yksilön sitoutuminen ja yksilövastuu ovat merkittävästi erilaisia kuin
yhteisvastuu. Jokainen ryhmä tarvitsee molempia tullakseen todelliseksi tiimiksi.
Yhden lastentarhanopettajan puheessa käsiteltiin tiiminvetäjän vastuuta sitoutumisen
aikaansaamisessa ja sen ylläpidossa. Sovitaan asioita, joihin kaikki pystyvät
sitoutumaan ja jos joku ei sitoudu, uskaltaako puuttua siihen.
…ett kyl se sitä duunia vaatii. Ja sitä keskustelua ja erimieltä
olemista ja samaa mieltä ja niissä tiimikokouksissa aika paljon
sellaista niinkö, ett miks tehdään jollakin tietyllä tavalla ja miks
kaikki sitoutuu ja onks pokkaa sanoo, jos joku ei sitoudu siihen,
et kuule me sovittiin et, ei oo kivaa olla se munapää, joka nostaa
niit niinku, ett kuule, sä olit sopimas sitä hommaa….se kyl
kantaa sitä hedelmääkin. Niinku sovitaan mielummin semmosii
asioita mihin kaikki pystyy niinku sitoutuu ja sitten niinku kaikki
pidetään huoli, että me ollaan niinku siinä samassa.(Lto)
Haastateltavan puheessa korostuu se, että tiimin kehittäminen ja sitoutumisen
aikaansaaminen vaatii kovaa työtä. Rakentavaa keskustelua hän kuvaa ”samaa mieltä
olemisena ja erimieltä olemisena”. Kokemus tiiminvetäjän vastuusta näkyy siinä, että
osaa löytää asiat, joihin kaikki voivat sitoutua, ja uskaltaa puuttua jos joku ei pysy
sovitussa. Lause: ”kaikki pidetään huoli, että me ollaan niinku siinä samassa”, tiivistää
haastateltavan näkemyksen siitä, että sitoutumisesta ja yhdessä sovitusta on vastuussa
loppukädessä kuitenkin koko tiimi.
Katzenbachin ja Smithin (1998, 185) mukaan tiimiin tulevat uudet jäsenet merkitsevät
kaksinaista haastetta: tiimin on otettava vastaan tuore näkökulma ja tulijan on ansaittava
paikkansa tiimissä. Nivalan (2000, 28) päiväkotityön kehittämistä koskevassa
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tutkimuksessa kävi ilmi, että osallistujat kokivat ongelmaksi uuden tulokkaan sovituista
käytännöistä poikkeavat näkemykset.
Myös tässä tutkimuksessa uuden jäsenen sitoutuminen jo olemassa olevaan tiimiin
koettiin joskus vaikeaksi. Tiiminjäsenten kannalta uuden jäsenen tulo tiimiin aiheutti
lähes aina tiimin uudelleen käynnistämisen. Uuden jäsenen näkökulmasta tiimiin
sitoutumisessa vaikeaa oli tunne siitä, ettei saanut vaikuttaa tiimin asioihin ja
toimintamalleihin

kuten

seuraavasta

lastenhoitajan

omakohtaisen

kokemuksen

kuvailusta käy ilmi.
…tulee myös hirveen semmonen niinku ulkopuolinen olo sille,
joka sinne ryhmään tulee uutena, jos sille pläjätään niinku päin
näköö, ett täs ois nytte tämmönen, tämmönen tämmönen ja
tämmönen homma, että nää tehään näin ja sulla ei muuten oo
sanavaltaa sitte mihinkää…(Lh)
Esimerkissä heijastuu haastateltavan kokemus altavastaajuuden ja ulkopuolisuuden
tunteesta. Tätä hän korostaa toistamalla useaan kertaan ”tämmönen” –sanaa töistä,
jotka kuulematta tai välittämättä uuden tulokkaan omista näkemyksistä määrätään
tehtäväksi, tai niin kuin hän tehostetusti ilmaisee, ”pläjätään päin näköä”.
Luottamus
Luottamuksella tarkoitetaan Wellins’n (1991) mukaan uskoa ja käsitystä, jotka
kehittyvät tiimin jäsenissä tiimityöskentelyn aikana. Toisten käsitysten kunnioitus ja
ymmärtäminen liittyvät kiinteästi luottamuksen syntyyn. Katzenbach ja Smith (1998,
108,176) esittävät, että sitoutuminen edellyttää luottamusta ja kunnioitusta toinen
toisiaan kohtaan.
Tässä tutkimuksessa sitoutumisen lisäksi luottamusta koskevat keskustelut ja ilmaukset
olivat myös määrällisesti eniten edustettuina tiimin eri osaamisalueissa. Luottamuksesta
kertovassa puheessa tuli esiin rohkeus olla oma itsensä ja tiimin muiden jäsenten
ymmärrys itseä kohtaan, kuten seuraavassa esimerkissä on havaittavissa.
….meil on henkilökemiat niin hyvin, et jos itellä on semmonen
aamu, et oikeesti on noussu niinku väärällä jalalla ….voi mennä
töihin ja sanoo niinku, ett sori, mä oon huonol tuulella, niinku
ett sen ymmärtää myös työkaverit,.ett jokaisel on huonoi päivii
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ja jokaisel on henkilökohtainen elämä ja siel voi mennä miten
vaa, että se, että antaa sitä tilaa niille työkavereille ja sitä
ymmärrystä ja semmosta niinku että. (Lh)
Esimerkistä on luettavissa haastateltavan kokemus luottamuksen tunteesta. ”Tilan
antaminen” ja ”ymmärryksen antaminen” työkaverin tunteille koetaan hyvien
henkilökemioiden merkiksi ja haastateltavan näkemykseksi siitä, että henkilökohtainen
elämä voi ja saa vaikuttaa työhön.
Uuden jäsenen tuleminen tiimiin aiheutti uutta prosessointia luottamuksen osalta.
Havaittavissa oli, että tiimin jäsenet nimettiin sen mukaan, keihin luotetaan, kaikkiin ei
luoteta ja ketkä ovat vielä tuntemattomia, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi.
…meil oli omat systeemit, tavat ja kaikki toimi…Jännä miten sit
kolmannelt sit uudelta niinku odottaa ihan niinku se rupeis
toimii samal taval ku meki…. odottaa siltä kolmanneltaki jo sitä,
mitä me ollaan täs kahestaan tehty. (Lto)
…must tuntuu, et me ollaan ku aviopari jo. Ett me aina tiedetään
mitä toinen ajattelee.(Lh)
….välillä ei ees kerrota siis et niinku. Niin, et sit sitä vaa
tiuskitaan et mikset sä oo tehny näin. Me ollaan aina tehty mut
ei me niinku kerrota. (Lh)
Kommunikaatio
Kommunikaatiossa korostetaan vuorovaikutustyylin syvyyttä ja laajuutta tiimin jäsenten
välillä sekä tiimin ulkopuolisissa yhteyksissä (Wellins, ym. 1991, 189). Tässä
tutkimuksessa kommunikaatiota kuvattiin keskustelemisena, jossa pyrkimyksenä on
ymmärtää toisen ajatusmaailmaa tai toisaalta puhumattomuutena. Kommunikaatio
saattoi olla myös suoraa ja hyökkäävää. Seuraavat esimerkit kuvaavat kommunikaation
monitasoisuutta.
Ja se...keskusteleminen, keskusteleminen ja tutustuminen niihin
tiimikavereihin, että ymmärtää toisen ajatusmaailmaa, nii sieltä,
silloin ymmärtää sit niitä kun haetaan sitä et miten yhteisesti
tehään niin kuuntelee niitä ja miettii koska se auttaa ehkä niitä
ristiriitoja sitten, mitä paremmin toisen tuntee...(Lto)
Ois ehkä hyvä oikeesti saada kiertoa sellasiin tiimeiin, jossa
niinku on työntekijät ollu tosi pitkään. Tavallaan sillon ne
kantaa semmosta roinaa sieltä menneisyydestä jostain
vuosikymmenelt, sellasta mitä mä sit ihmettelen, et mikä tää,

48
mikä tää juttu on…mikä tää on tää synkeys tai puhumattomuus.
(Lto)
…. mua ärsyttää jäädä patoutumaan joitaki asioita. Mä lauon
kaikki suoraa, nii se voi joskus olla myös huono asia, mutta,
tota, inhottaa sit semmonen patoutuminen. Et se on helpompi
työskennellä ku purkaa asiat saman tien… ei jää
hampaankoloon puristaa mikää. Sit se rupee ärsyttää se koko
tiimi…., rupee ärsyttää vaan sen takii ettei oo päässy jotain
tiettyy asiaa sanoon.(Lh)

Keskusteluyhteyden saaminen auttaa ensimmäisen haastateltavan mukaan toisen
tuntemista, yhteisten tavoitteiden löytymistä ja mahdollisten tulevien ristiriitojen
selvittämistä. Toinen haastatteluesimerkki antaa viitteitä siitä, miten pitkäaikainen
puhumattomuus voi vahvistaa kommunikaatiolukkoa, jota voi olla vaikea purkaa.
Kommunikaatio-ongelmat voivat lisätä myös välinpitämättömyyttä, joka pahimmillaan
pysäyttää

vuorovaikutuksen

työyhteisössä

(Kiesiläinen

2004).

Kolmannessa

haastatteluesimerkissä kuvataan suoraa purkausta työkavereille. Avoimen puhumisen
mahdollisesti aiheuttama mielipaha voi olla pienempi haitta kuin vaikenemisen
pitkäaikaiset vaikutukset.

Osallistuminen
Wellins, ym. (1991) korostavat erilaisten tiimiroolien ymmärtämisen tärkeyttä.
Erilaisuuksista huolimatta tiimin jäsenten tulisi oppia kumppanuutta ja päätökset tulisi
tuottaa yhdessä.
Osallistumista

koskevassa

puheessa

tiimiroolit

tulivat

pääosin

käsitellyiksi

ammattiryhmien mukaan eikä persoonallisten piirteiden mukaan. Puheessa oli
havaittavissa

selvästi

lastentarhanopettajien

ja

lastenhoitajien

eri

tiimiroolit.

Lastentarhanopettajat toivat esille omaa vastuuhenkilön roolia, joka viimekädessä
vastaa

pedagogiikasta

ja

ottaa

hoitaakseen

yllättävät

ja

hankalat

asiat.

Lastentarhanopettajien puheessa tuli myös esille se, ettei omaa vastuuhenkilön roolia
haluttu näyttää tiimissä, vaan että se on vain ”täällä mielessä”.
Tavallaan koko tiimi yhteisessä vastuussa, ja sitten mä koen,
että mulla on vielä lastentarhanopettajana se semmonen
viimeinen vastuu, että et mitä on sovittu ja mit, mitkä tavoitteet
on sovittu, että niitä kohti mennään, että ne asiat hoituu ja
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toimii. Et kyl mä koen sillälailla, mutta mutta en en niin, että
toisin sitä korostetusti esille, mutta että täällä mielessä. (Lto)
Mul on saman, samanlainen tunne, ett me ollaan kaikki siinä
vastuussa, mut kyl mä oon siin loppukädessä, jos niin sanotaan,
ja katon koko ajan ett hommat toimii ja kaikki asiat tulee tehtyy
ja hoidettuu. Mut meil on jokaisella niinku omat pienryhmät ja
omat vastuulapset.(Lto)
Lastenhoitajien osallistumista koskevassa puheessa oli havaittavissa kahta erilaista
näkemystä lastenhoitajan roolista tiimissä. Yksi lastenhoitaja ilmaisi pitävänsä tiiminsä
selkeästä työnjaosta koskien lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan roolia. Hän koki,
että eri tiimiroolit selkeyttivät työtä eivätkä estäneet yhteistä päätöksentekoa. Myös
toinen lastenhoitaja koki tiiminsä roolit hyväksi, koska työ ja vastuut oli jaettu selkeästi.
…. hänel [opettajalla] on niinku esikoululaiset ja mul on nää
pienemmät, ett mä suunnittelen niinku heille ohjelman….. mut
yhessä me suunnitellaan sit se koko viikko-ohjelma.(Lh)
Joo, ett on opettajalla, meil on semmonen opettaja, joka tota
kantaa sen pedagogisen vastuun, ja niinku tykkään tavallaan ett
hän suunnittelee, mut kaikki saa vaikutta kyl siihen myös. Mut
mä ite taas tykkään semmosest tyylistä, ett siin on helppo toimia
niin ku hoitajana. Mä ite vaan, mä niinku tykkään siitä hänen
tyylistä. Hän on hirveen ihana, siis semmonen ett antaa kaikkien
tehä sit vaikka jonku askartelun omalla tyylillään, mut sil on se
niinku suunnitelma ja miks tehdään. Se siinä on se pointti. Ja
mun mielest se kans kuuluu opettajalle.(Lh)
Toinen näkemys lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan rooleista tiimissä tuli esille
kolmannen lastenhoitajan puheessa. Puheessa oli havaittavissa huoli tasa-arvon
toteutumisesta ja toisaalta myös pyrkimys samanlaiseen työnkuvaan. Lastenhoitaja
ilmaisi huolensa tiimiin mahdollisesti syntyvästä mallista, jossa toimii lastenhoitajia
”kyykyttävä” lastentarhanopettaja. Huolenaihettaan hän korosti vielä kertomalla
menneestä ajasta, jolloin hänen kokemuksiensa mukaan tehtävienjako tiimeissä
määräytyi ammattiroolien mukaisesti.
Mä tykkään taas enemmän henkilökohtasesti siit, ett kaikki
suunnitellaan yhdessä ja kaikki saa sanoo oman mielipiteensä
mihinki asiaan vaan, ett et kyllähän kaikki viimekädessä jää
lastentarhanopettajalle, mutta.(Lh)
Ja mun mielestä on hyvä, ettei tuu semmosta arvomaailmaa, ett
on niitä lastentarhanopettajia, jotka niin sanotusti kyykyttää
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lastenhoitajia, että antaa näyttää sen, että hei, minä olen
korkeemmalla ja…(Lh)
Joo ja ei oo tarvinnu potattaa tai vaihtaa vaippoja koska on oltu
lastentarhanopettajia. Hoitajalle kuuluu tämä homma. Luojalle
lykky ei oo enää tämmöst hommaa. Se ois varmaa alanvaihdos
siinä vaiheessa.(Lh)
Kyseinen lastenhoitaja koki myös lastentarhanopettajien omat kokoukset jonkin verran
eri-arvoistavana. Kaikilla pitäisi hänen mielestään olla yhtäläinen oikeus osallistua
niihin, jotta tiedonkulku olisi taattua.
… mun mielest noi on hyviä noi pedagogiset niinku kokoukset.
Mut mun mielest ne ois mukavempia ett niis vois niinku käydä
useempiki henkilö ku lastentarhanopettaja. Ett vaik se joo
kuuluu lastentarhanopettajalle, mut se ett ois ite kans vähä
perillä asioista. Ainaki tietäis mitä siellä puhutaa.(Lh)
Tavoitetietoisuus
Tavoitetietoisuus koskee sitä, miten laajasti tiimin jäsenet ovat sisäistäneet tiiminsä
tarkoituksen ja sen merkityksen koko organisaation kannalta (Wellins, ym. 1991, 189).
Tiimin tietoisuus tiimin päämäärästä ja tehtävästä on oleellisen tärkeää tiimin
toimivuudelle ja kehittymiselle (Katzenbach & Smith 1998; Spiik 2001; Rodd 2006).
Tiimin tarkoitusta koskevassa puheessa tiimin tavoitetietoisuus tuli heikoiten esille
tiimin eri osaamisalueista. Lastentarhanopettajien puheessa tavoitetietoisuus oli
enemmän esillä kuin lastenhoitajien puheessa. Lastentarhanopettajien puheessa esille
nousivat kuvailut yhteisten arvojen tärkeydestä ja keskustelut tiimissä siitä mihin
toiminnalla pyritään.

Ja sitten että mikä se, niinku se lapsen päivä ois niinku
mahdollisimman hyvä ja kiireetön, että et miten aikuiset saa
luotua sen ilmapiirin ja ja millä tekemisillä, niillä arjen
tekemisillä niinku …..me voidaan vaikuttaa siihen et kaikki ei oo
eteisessä yhtä aikaa eikä vessassa, tai miten me porrastellaan,
että jokainen hoitaa sen oman tonttinsa. Ja kaikkia tämmösiä
aika paljon. Ja sitten se, ett mihin me pyritään jollain
tekemisellä. Ett mikä se on se idea, miks me tehdään niinku
näin. (Lto)
Tavallaan se arvopohja pitää käydä läpi alussa, että että
minkälaiseks haluaa, että se just se ilmapiiri mudostuu, että
mimmosta siellä lapsella on. Ett se on must niinku se on suurin
kysymys. (Lto)
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Ja kyllä sitten ihan muutenki, että nyt meijän pitäis tätä juttua,
ett nyt ruvetaan tätä. Ett nyt mennään tänne suuntaan.(Lto)
Vaik se ei ois aina siinä tiimipalaverissa, mut kyl sitä on.(Lto)
Lastenhoitajien keskustelussa tuli esille se, ettei tavoitetietoisuutta koettu tiimissä aina
selkeästi eikä keskusteluita tavoitteista tiimissä juurikaan käyty. Tavoitekeskustelut
miellettiin asioiksi, joita käydään päiväkodin yhteisissä kokouksissa. Tiimikokouksissa
sovittiin konkreettisesta toiminnasta. Seuraavassa esitellään katkelma lastenhoitajien
keskustelusta.
(Tutkija:) …koettekste ett teil on semmoset yhteiset tavoitteet?
Onko ne ihan selvät koko tiimille, ett okei.., että nyt tavoitellaan
vaikka sitä kiireettömyyttä, että ja katsotaan myöhemmin että
onko meidän tiimi onnistunu lasten kohdalla semmoseen, että
ollaan saatu luotua kiiretön ilmapiiri. Esimerkiks tän
tyyppisiä.Ett koetteko että on tämmöstä?
Enpä juuri.(Lh)
No ei.(Lh)
No on meil jonku näkösii. Ehkä just tää, ett me ollaan sitä leikin,
leikkii korostettu. Ett pitää jäädä niinku aikaa leikille. Ett
semmosist me ollaan keskusteltu. Mutta ehkä just nääki on
niissä talon yhteisis ehkä enempi.(Lh)
Ett enemmän se on sit sitä toiminnan suunnitteluu.(Lh)
Et melkein se tiimi [kokoukset] menee siihen akuuttien asioiden,
siihen hoitoon.(Lh)

Prosessiorientaatio
Prosessiorientaatiolla tarkoitetaan Wellins’n, ym. (1991) mukaan sitä, että ymmärretään
tiimin tarkoitus. Koska tässä haastatteluaineistossa oli vaikeaa tehdä ero tarkoituksen ja
prosessiorientoitumisen välillä, käsittelen tässä yhteydessä prosessiorientaatiota
näkökulmasta, joka kuvaa tiimin sisäisen toiminnan merkityksen ymmärtämistä,
kehittämistä ja arvioimista.
Tiimin kehittämistä ja tiimityön arvioimista koskevaa puhetta oli kaikkien
haastateltavien osalta hyvin vähän. Eniten asiaa sivuutettiin, kun lastentarhanopettajat
keskustelivat tiiminvetäjän tehtävistä. Tiimin kehittymisestä ja arvioimisesta koskevassa
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puheessa tuli esille tiiminvetäjän rooli huolehtia, että kaikilla oli tiimissä hyvä olla,
arvioida sitä, mennäänkö oikeaan suuntaan ja havainnoida tiimin toimivuutta.

Niin ku siin on se yks vaihe. Ja niin ku että rohkeutta siihen että
tuulta päin välillä vaan. Et koska tää ei nyt toimi ja pelaa, nii
meijän pitää miettii, ett miks tää ei ja mitä me voitais tehdä
niinku. (Lto)
Semmosta arviointia koko ajan, että mennäänkö oikeeseen
suuntaan, ja et onks siinä tiimissä kaikilla hyvä olla, että jos voi
olla, että siinä onki joku vahva, että, että joku ei jää syrjään
siitä. Että pitää tasapuolisesti kaikki jäsenet siinä, et et joku
saattaa olla semmonen arempi ja jäädä sinne sitten, että senki
äänen kuuluviin. Ett jos on kolmen hengen tiimi.(Lto)
Just sitä havainnointia, ett se (tiiminvetäjä) kattoo siellä, ett nyt
täst meijän tiimissä on nyt joku mikä ei välttämät suju.(Lto)
Lastenhoitajien puheessa tuli esille se, että tiimissä ei käyty tiimityötä koskevia
arviointikeskusteluja, ellei ongelmatilanteita ollut. Lastenhoitajien keskustelussa tuli
myös esille, ettei tiimin omaan kykyyn selvitä ongelmatilanteista luotettu. Päiväkodin
johtaja koettiin tärkeäksi tiimin ongelmatilanteiden selvittäjäksi.
…..mut nyt ku sit taas asiat on ruvennu toimiin kunnolla nii ei
me olla siitä sit sen enempäää juteltu. Ku kaikki toimii, nii ei
sitä jotenki niiku ees mieti semmosta asiaa, et hei, pitäskö tässä
arvioidakki tätä toimintaa… Nii se on just sillon ku ei toimi.
(Lh)
Niin. Sillon sitä sit miettii, ett onks kaikki ihan okei ja mistä tää
vois johtuu, mut sit ku kaikki onnistuu hyvin, nii ei siinä jotenki
oo aikaa siihen.(Lh)
Ett se on sitten johtajan vastuulla, jos se on koko tiimi toimii
huonosti, nii onhan se sillon se tiiminvetäjäki siinä se joka on
suossa. ….Sitä täytyy olla joku ulkopuolinen sitten niinku
siinä.(Lh)
…ku meijän tiimi ei alussa toiminu, nii kyllä se oli ihan niinku
johtaja, joka asiaan puuttu meidän kanssa. Ja se oli ihan hyvä
asia. Ei me oltais varmaan sitä kolmistee pystytty
selvittämään.(Lh)

Yhdessä oppiminen
Kiinnostavan näkökulman aineistoon toivat ryhmissä käydyt keskustelut huipputiimistä
tai unelmatiimistä. Tällä teemalla pyrin tavoittelemaan näkemyksiä, jotka koetaan
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täydellisen tiimin ominaisuuksiksi ja osaamiseksi. Pyysin haastateltavia visioimaan
”unelmat täyttävää tiimiä.” Toivoin saavani aineistooni näkemyksiä niistä tekijöistä,
joita tiimityöntekijät pitävät ehkä epärealistisuudesta huolimatta tärkeimpänä.
Analyysivaiheessa tein huomioita siitä, miten tiimiosaamisen keskeiset elementit
näkyisivät unelmatiimin visioissa.
Unelmatiimikuvauksista oli pääteltävissä, että myös unelmatiimin koettiin rakentuvan
luottamuksen, sitoutumisen ja kommunikaation perustalle. Motivoituneisuus työhön
koettiin tärkeäksi unelmatiimin ominaisuudeksi ja sen katsottiin syntyvän yhteisiin
tavoitteisin

pyrkimisellä.

Osallistuminen

tiimissä

nähtiin

tasavertaisena.

Eri

ammattiroolit eivät tulleet enää mainituiksi kummassakaan ryhmässä. Sen sijaan
puhuttiin yhteisvastuullisuudesta, yhteistyöstä ja luottamuksesta.
prosessien

kehittymisen

tukemista

tai

kehittymisen

Tiimin sisäisten

merkitystä

ei

mainittu

kummassakaan keskusteluryhmässä.
Yllätykseksi varsinkin lastentarhanopettajien kuvailuissa tuli voimakkaasti esille
ilmaukset, jotka liitin tiimioppimiseen. Tiimioppimiseen liittyviä asioita ei tullut esille
missään muussa vaiheessa koko keskustelun aikana. Keskustelu teemasta oli
innostunutta ja ajatukset tulivat ilmaistuksi nopeasti ja pakottamatta.
Lastentarhanopettajat kuvailivat unelmatiimin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi toisten
kannustamisen, onnistumisen kokemuksen ja positiivisen kilpailun joka ei ole kilpailua,
vaan sen arvostamista ”kun toinen keksii hyvän jutun”. Myös ammatillisuus ja
yhteisvastuullisuus koettiin tärkeiksi unelmatiimin ominaisuuksiksi.
Tulee semmosta onnistumisen kokemusta ja toiset kannustaa, et
se on must se.(Lto)
Tavallaan niinkun, niinku että kaikki ruokkii semmosta niinku
vois sanoo, positiivista kilpailua tai ei kilpailua niinku
kilpailuna, vaan että, ai ku toi keksi hyvän jutun, että toipas
hyvää. Niin se. Sitä kautta sitten kasvaa, kasvaa taas joku muu,
että tavallaan semmonen, että siitä tulee sitten semmonen flow,
että että ajatukset niinku ryöppyää ja ideat lentää, ja sitten
niistä rakennetaan se yhteinen hyvä. Innostuneita, luotettavia,
ammatillisia.(Lto)
… semmosia että ollaan niinku aidosti innostuneita siitä toisen,
jos toinen keksii jotain …ja ne työntekijät on oikeesti niinku
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tiimityöntekijöitä. …se on kans ehkä semmosta ammattitaitoa.
Että ne ajat on takana ku joku yksin niinku, omasta
selkärangasta kaikki, vaan että nyt tehdään niinku yhdessä
sovitaa.(Lto)
Että alkaa löytää itsestään uusia ja tulee semmosta
onnistumisen kokemusta, ja toiset kannustaa, eikä pidetä mitään
tietoja itellä ja semmosta.(Lto)
Saa olla oma ittensä. Kaikki saa olla oma ittensä ja tuoda sitä
luovuutta…, että siinä alkaa itse niinku kukkia. Että alkaa löytää
itsestään uusia ja.(Lto)
”Itsestä uusien asioiden löytäminen” kuvaa oppimiskokemusta. Haastateltava puki
näkemyksensä kauniisti ja kuvaavasti muotoon ”siinä alkaa itse niinku kukkia”.
Toinen haastateltava kuvasi tiimioppimista ”flow” -tilana,” jossa ajatukset ryöppyää ja
ideat lentää.”

Heikkilä ja Heikkilä (2005, 199) kuvaavat voimaantunutta tiimiä

tiimiksi, jolla on käytettävissä suuri määrä luovaa

energiaa

joka odottaa

purkautumistilanteita. Katzenbach ja Smith (1998, 108) kuvaavat huipputiimiksi tiimiä,
jonka jäsenet ovat syvästi sitoutuneita myös toistensa henkilökohtaiseen kasvuun ja
menestykseen. Lastentarhanopettajien kuvaukset unelmatiimistä olivat kuvauksia
tiimeistä, jotka voidaan määritellä joko voimaantuneiksi tiimeiksi tai huipputiimeiksi.
Lastenhoitajien keskustelussa unelmatiimin keskeisimmäksi ominaisuudeksi nousi
työhön motivoituneisuus. Motivoituneisuuden nähtiin syntyvän mm. yhteiseen
tavoitteeseen pyrkimisen kautta. Myös työtovereiden keskinäinen luottamus ja yhteiset
säännöt koettiin tärkeiksi ominaisuuksiksi.
Kaikki on motivoituneita siihen jotenki.(Lh)
Nimenomaan. Kiinnostunu siitä työstä, ja joku yhteinen. Tehään
töitä niinku sen.(Lh)
…just se motivaatio ja niinku yhteen hiileen puhaltaminen,
yhteiset tavoitteet ja säännöt ja luotetaan niinku toiseen.(Lh)
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7.2 Tiiminvetäjä

Itseohjautuvillakin tiimeillä on yleensä ainakin joku epävirallinen johtaja, jonka
tehtävänä on huolehtia tiimin toimintavalmiuksista. Seuraavassa tätä tiimityöhön
keskeisesti vaikuttavaa tekijää tarkastellaan tiiminvetäjän tehtävien ja ominaisuuksien
kautta.

Tutkimustehtävänä oli selvittää käsityksiä tiiminvetäjän roolista ja

merkityksestä päiväkodin tiimityössä. Keskusteluissa oli kaksi eri näkökulmaa.
Lastentarhanopettajat katsoivat tiiminvetäjyyttä omaan työnkuvaansa kuuluvana asiana
ja lastenhoitajien näkökulmana oli tarkastella tiiminvetäjyyttä tiimin jäseninä.
Tarkastelun kohteeksi tulivat käydyn keskustelun perusteella tiiminvetäjän tehtävät ja
tiiminvetäjän ominaisuudet. Nämä ylätason kategoriat voitiin jakaa oheisen taulukon 3
mukaisesti niitä vastaaviin alatason kategorioihin (taulukko 3).
TAULUKKO 3 Tiiminvetäjä
YLÄTASON KATEGORIAT
Tiiminvetäjän tehtävät
Tiiminvetäjän ominaisuudet

7.2.1

ALATASON KATEGORIAT
Perustehtävästä huolehtiminen
Tiimin sisäisistä prosesseista huolehtiminen
Tarkkanäköisyys ja havainnointikyky
Oikeudenmukaisuus ja yhteistyötaidot
Laajakatseisuus
Tietämys ja asioiden hoitamiskyky

Tiiminvetäjän tehtävät

Päiväkotien organisaatioissa tiiminvetäjyys ei tavallisesti ole selkeästi määritelty
tehtävä-alue. Kenenkään haastatteluun osallistuneiden henkilöiden päivähoitoyksiköissä
ei käytetty sanaa tiiminvetäjä. Kaikki tunnistivat sen tarkoittavan tiimissä olevaa
lastentarhanopettajaa tai -opettajia, mutta käsitteenä tiiminvetäjyys ei ollut tuttu.
Päivähoitoyksiköissä puhuttiin tiimin vastaavasta tai tiimin lastentarhanopettajasta.
Aineistosta nousi esille kaksi teemaa liittyen tiiminvetämiseen päiväkodissa. Nämä
teemat olivat perustehtävästä huolehtiminen ja tiimin sisäisistä prosesseista
huolehtiminen, jotka esitellään seuraavassa.
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Perustehtävästä huolehtiminen
Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien ryhmäkeskusteluissa tulivat esille samat asiat.
Molempien ryhmien puheessa kuvailtiin tiiminvetäjän perusvastuuta pedagogiikasta ja
toiminnan suunnittelusta. Tiiminvetäjän tehtäviin katsottiin kuuluvan myös erityisten tai
hankalien työtehtävien hoitamisen tai niissä tilanteissa tukena olemisen. Tiiminvetäjän
tehtävät kuvailtiin hyvin samanlaisina kuin lastentarhanopettajan tehtävät tiimissä.
Mulla tuli siitä mieleen kans, ett jos on näitä haastavia
keskusteluja….nii kyllä mä sit oon valmis menemään sinne
mukaan sen työntekijän niinku tueksi sinne. [vasu-keskustelut]
(Lto)
Ja sit must tuntuu, että se semmonen arjessa se perus, niinkö
vastuu siitä viikon toiminnan suunnittelusta, ett siinä säädetään
siinä tarkemmat koordinaatit siinä tiimipalaverissa, mut et se
perusvastuu ett tulee kaikki niinku lapsen kehitykseen ja
perheiden kanssa niinku ne jutut hoidettuu, ne mitkä
kuuluu.(Lto)
Ja sitte kaikki noi S2, haravat ja ketut, ett ne on niinku
ajoillaan.[lasten arvioinnit] (Lto)
Ja esitykset erityislapsista. (Lto)
…et jos tulee joku tämmönen lastensuojelu, tämmönen tapaus,
yllättäviä, niin että ett ottaa ohjat sillon käsiin ja niinku hoitaa
niit eteenpäin (Lto)
…ett sit on jotai tosi hankaluuksia, ett se kuitenki tavallaa ottaa
sen vastuun, se tiiminvetäjä, niistä kaikista monimutkaisimmista
ja hankalista asioista, tai ainaki auttaa siinä, mukana. Se on
jotenki se päävastuu kuitenki siinä.(Lto))
…meil on semmonen opettaja, joka tota kantaa sen pedagogisen
vastuun. (Lh)
Tiimin sisäisistä prosesseista huolehtiminen
Tiimin sisäisillä prosesseilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tiimin kehittymisen
tukemista. Tällä tarkoitetaan tiimissä tapahtuvan tiimityön osaamisen, tiimityön
arvioinnin ja palautteen antamisen sekä tiimissä tapahtuvasta oppimisesta huolehtimista.
Lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien keskusteluissa oli havaittavissa selvä
näkemysero

tiiminvetäjän

Lastentarhanopettajien

tehtävästä

ryhmässä

tiimin

tiiminvetäjän

sisäisiin
tehtävät

kehitysprosesseihin.
ja

merkitys

tiimin

kehittymisessä ja sisäisten prosessien ohjaamisessa koettiin tiiminvetäjän tehtäväksi ja
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vastuualueeksi. Vastuuta koettiin tiimin oikeaan suuntaan viemisestä, kaikkien jäsenten
hyvinvoinnista, tasapuolisuudesta sekä tiedon ja osaamisen jakamisesta.

Kyl mä jotenki aattelen, ett se vastuu on kyl sillai, ett osais viedä
sitä oikeeseen suuntaan. Ja sitte just tarvittais niit kissoja
pöydälle. Niin ku siin on se yks vaihe. Ja niinku että rohkeutta
siihen että tuulta päin välillä vaan. Et koska tää ei nyt toimi ja
pelaa, nii meijän pitää miettii, ett miks tää ei ja mitä me voitais
tehdä niinku.(Lto)
Semmosta arviointia koko ajan, että mennäänkö oikeeseen
suuntaan. Ja ett onks siinä tiimissä kaikilla hyvä oll, ett jos voi
olla että siinä onki joku vahva, että, että joku ei jää syrjään
siitä. Ett pitää tasapuolisesti kaikki jäsenet siinä.(Lto)
…ett ett joku saattaa olla semmonen arempi ja jäädä sinne sitte,
että saa senki äänen kuuluviin, ett jos on kolmen hengen
tiimi.(Lto)
…mulla tulee mieleen siis semmonenki, että koittaa saada sen
toisen kukkimaan myös. Ja sit huolehtii, ett kaikki asiat hoituu
myös, että koittaa niinku auttaa sitä toistaki, jos on itellä
enemmän tietoa tai taitoa johonki, nii sit koittaa jakaa sitä..(Lto)
Lastenhoitajien keskustelussa koettiin vahvemmin, että koko tiimi on vastuussa
kehittymisestään

eikä

tiiminvetäjän

merkitystä

nähty

niin

merkittävänä.

Ryhmäkeskustelussa oli kuitenkin havaittavissa, että kaikki eivät olleet täysin samaa
mieltä. Vaikutelmaksi jäi, että kaksi lastenhoitajaa olisivat ehkä lähteneet viemään
keskustelua suuntaan, missä tiiminvetäjän merkitys tiimissä koettiin suuremmaksi.
Sanotaan, ett kaikkien yhteinen (vastuu tiimin kehittymisestä).
Mutt kyl myös niihin tiimin palavereihin, tai meillä ainaki tää
opettaja tuo aina siis aika paljonki, tai hän on aika tietonen
niistä monist muistaki asioista mitä pitää nyt käsitellä.(Lh)
Niinpä meil on ihan sama.(Lh)
Ja sitt ne käsitellään, ett muut sitten aina tuo siihen jotain
muuta, tai mitä kenellä on mielessä, mut kylhän niinku tavallaan
ne langat käsissä.(Lh)
Yksi

lastenhoitaja

vei

keskustelua

jonkin

verran

eri

suuntaan.

Hän

yhteisvastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden tärkeimmiksi tekijöiksi tiimityössä.
Mut vaik on niinku tietonen kaikesta, nii ei sitä voi myöskään
yksin sysää yhen. Ett toimiiks se, jos ajattelee sitä, että toimiiks

koki
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se tiimi, sitten niinku et onks sillä suurempi vastuu saada se
toimimaan.(Lh)
Kysymykseen siitä, tarvitaanko tiiminvetäjää ylipäätään, näkyi jonkin verran sama
eriävyys mielipiteissä. Yhteisvastuullisuuden puolesta puhunut lastenhoitaja koki, että
tiiminvetäjää kyllä tarvitaan, mutta ilmaus: ”ehkä tarvii jonkunnäkösen”, voi kertoa
siitä, että tiiminvetäjäksi voisi käydä kuka hyvänsä tiimistä.
Tutkija: Tarvitaanko tiiminvetäjää?
Kyl mä uskon, ett ehkä tarvii jonkun näkösen.(Lh)
Ehkä siihen on tottunu nii, siihen ett on aina ollu joku jollon
niinku ne.(Lh)
Niille siitä maksetaanki.(Lh)
…ett sit on jotai tosi hankaluuksia, ett se kuinki tavallaa ottaa
sen vastuun, se tiiminvetäjä, niistä kaikista kuitenki siinä.(Lh)

7.2.2

Tiiminvetäjän ominaisuudet

Lastentarhanopettajien

ja

lastenhoitajien

ryhmissä

kuvailut

tiiminvetäjän

ominaisuuksista erosivat jonkin verran toisistaan. Lastentarhanopettajat pitivät
tärkeimpinä tiiminvetäjän ominaisuuksina ominaisuuksia, jotka voidaan liittää
enemmän persoonallisiin ominaisuuksiin, kuten herkkyys huomata asioita, empaattinen,
laajakatseinen. Lastenhoitajat kuvailivat tiiminvetäjän tärkeimmiksi ominaisuudeksi
ominaisuuksia, jotka määrittelivät enemmän osaamista, kuten oikeudenmukainen,
yhteistyötaitoinen ja asioista tietävä. Tehdyn analyysin perusteella tiiminvetäjän
ominaisuudet voitiin jakaa seuraaviin teemoihin: tarkkanäköisyys ja havainnointikyky,
oikeudenmukaisuus ja yhteistyötaidot sekä tietämys ja asioiden hoitamiskyky, jotka
esitellään tarkemmin seuraavassa.
Tarkkanäköisyys ja havainnointikyky
Lastentarhanopettajien keskustelussa tärkeimpinä tiiminvetäjän hyvinä ominaisuuksina
pidettiin tarkkanäköisyyttä, joka oli yhteydessä hyvään havainnointikykyyn.
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.Ja semmosta tarkkanäkösyyttäki tai semmosta. Ja toisaalta
laajakatseisuutta,
että
sillai
on
semmosta
havainnointikykyä.(Lto)
Just sitä havainnointia, ett se kattoo siellä et nyt täst meijän
tiimissä on nyt joku mikä ei välttämät suju.(Lto)

Oikeudenmukaisuus ja yhteistyötaidot
Hyvän tiiminvetäjän katsottiin myös olevan oikeudenmukainen. Lastenhoitajien
keskustelussa hyvän tiiminvetäjän ominaisuuksiksi korostuivat yhteistyötaitojen
osaaminen. Hyvä tiiminvetäjä kuuntelee muita, jakaa vastuuta, ottaa erilaiset mielipiteet
huomioon ja kokee että tiimi on yhteinen.
Semmosta oikeudenmukaisuutta.(Lh)
Se kuuntelee ainaki muita ja antaa vastuuta muilleki ja, tai siis
yhteistä vastuutahan se on kaikki.(Lh)
(Kuvailee oman tiiminsä hyvää tiiminvetäjää) No siis kaikkien
kans tulee hirveen hyvin toimeen. Just tommonen, kuuntelee,
ottaa mielipiteet huomioon, on tarvittaessa myös tosi jämpti tai
sillee, et myös niinku asiat hoituu tai sillälailla, mut kuitenki
tasa-arvosesti kaikkia kuunnellen. Että kauheen positiivinen
ihminen muutenki, siis tosi mukava ihminen.(Lh)
Tietämys ja asioiden hoitamiskyky
Myös asioista tietämisen ja kyvyn hoitaa asiat hyvin koettiin tärkeiksi tiiminvetäjän
tärkeiksi

ominaisuuksiksi.

Lastenhoitajien

ryhmässä

keskusteltiin

erityisesti

tiedonkulun tärkeydestä ja tiiminvetäjän tehtävästä jakaa saamansa informaatio tiimissä.
Ja on myös tietonen kaikista asioista ja jakaa sen sille tiimille
sen tiedon mikä sillä on koko talosta ja kaikesta muusta niinku
hallinnassa, että(.) ettei pidä sitten vaa niitä juttuja että joo joo,
kyllä toi meijän tiimin vetäjä tietää että kysy siltä ja se että se
jakaa sen tiedon myös sille muulle ryhmälle ja kokee sen että se
ryhmä on yhteinen, eikä sitä että hän tekee vaan asioita.(Lh)

7.3 Organisatorinen tuki tiiminvetämiseen ja tiimityöhön
Organisaation rakenteet on luotava sellaisiksi, jotka tukevat yksittäisiä työntekijöitä
saavuttamaan ammatilliset tavoitteensa ja saa tiimit työskentelemään kohti asetettuja
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tavoitteita (Colmer 2008). Tutkimusongelmana oli selvittää, miten päiväkodin
organisatoriset ratkaisut tukevat tiimityötä. Päiväkotien organisatorisia ratkaisuja
tarkastellaan seuraavassa luvussa siitä näkökulmasta, kuinka ne tukevat tiiminvetäjyyttä
ja tiimityötä yleensä. Pedagogisen johtajuuden ja jaetun johtajuuden käsitteet liittyivät
kiinteästi tähän kokonaisuuteen. Tehdyn analyysin perusteella aineisto voitiin jakaa
kahteen ylätason kategoriaan: tiiminvetämisen tukemiseen ja pedagogisen johtajuuden
jatkumoon, jotka esitellään tarkemmin seuraavissa alaluvuissa (taulukko 4).
TAULUKKO 4 Organisatorinen tuki tiiminvetämiseen ja tiimityöhön
YLÄTASON KATEGORIAT
Tiiminvetämisen tukeminen

ALATASON KATEGORIAT
Tuen saannin mahdollistaminen toiminnan rakenteilla
Johdon tuki
Pedagogisen johtajuuden jatkumo Johtamisen jakaminen
Itsenäiset tiimit

7.3.1

Tiiminvetämisen tukeminen

Katzenbach ja Smithin (1998, 164) mukaan johtajan tuki tiiminvetäjälle on hyvin
tärkeää. Johtaja tukee tiiminvetäjää olemalla tietoinen tiimin asioista. Johtajan tulisi
auttaa

tiiminvetäjää

kehittymään

työssään.

Tässä

tutkimuksessa

tiiminvetäjät

määrittelivät organisatoriseksi tueksi lähinnä mahdollisuuden pitää tiiminvetäjien omia
kokouksia (lastentarhanopettajien kokoukset) ja koulutuksen saamisen tiiminvetäjän
tehtävään. Johtajalta saatu tuki miellettiin nimenomaan organisaation järjestelyiden
tueksi. Johtajan asenne eri ammattiryhmiä kohtaan koettiin myös merkittäväksi. Sen
katsottiin määräävän tuen saannin mahdollistamista. Seuraavassa esitellään tarkemmin
analyysissa muodostuneet teemat: tuen saannin mahdollistaminen toiminnan rakenteilla
ja johdon tuki tiiminvetämiseen.
Tuen saannin mahdollistaminen toiminnan rakenteilla
Lastentarhanopettajien

ryhmässä

keskusteltiin

koko

päiväkodin

organisaation

käytänteistä koskien tiiminvetäjien tehtävän tukemista. Kaikki lastentarhanopettajat
ilmoittivat, etteivät olleet saaneet juuri mitään koulutusta tiiminvetäjyyteen. Myöskään
organisaation järjestelyiden ei kolmessa päiväkodissa koettu tukevan tiiminvetäjyyttä.
Tiiminvetäjien (tai lastentarhanopettajien) omia kokouksia ei näissä päiväkodeissa ollut,
tai jos olikin aikoinaan ollut, ne oli lopetettu. Rodd (2006, 263) esittää, että johtamisen
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valmiuksia kehitetään ja tuetaan esimerkiksi perustamalla mentorointi-ryhmiä, jotka
tässä tapauksessa tarkoittaisivat tiiminvetäjien omia ryhmiä.

Lastentarhanopettajien

ryhmässä keskustelua käytiin myös siitä, loukataanko muita ammattiryhmiä, jos
pidetään omia tiiminvetäjien kokouksia. Keskustelussa tuli esille lastentarhanopettajan
ammattiroolin heikkeneminen, arvostuksen lasku ja lastentarhanopettajien vähäinen
määrä

päiväkodeissa.

Yksi

haastateltava

koki

lastentarhanopettajien

olevan

altavastaajan roolissa päiväkodeissa. Hän koki, että lastentarhanopettajien omat
kokoukset voisivat rikkoa tasavertaisuuden vaatimusta, ja se voisi olla yksi syy, miksi
kokouksia ei pidetä.
Mä kokisin että ois hyvä (tiiminvetäjien kokoukset), koska
lastentarhanopettajat ovat hupeneva….Niin päiväkodeissa. Nii
kokisin, että ois tosi hyvä, että olis opettajien yhteisiä
palavereja. Ja must tuntuu, että niitä ei oo ollu, eikä niitä oo
senkään takia ollu, että että ikään kuin ole, tai siis koska
olemme tämmönen vähenevä. Ja jotenkin se asetelma on sitten,
ett
mitenhä mä sen nyt sanoisin, että olemme jotenki
altavastaajan roolissa päiväkodeissa. Ainakin semmonen
kokemus ja tunne mulla on. Ja että sit, sit sitten katsotaan että
ett jotenki asettautuisimme toisten yläpuolelle, jos meillä vielä
ois omia kokouksia. Ett kun niin tota pitäs tasavertasena
kaikkien tehdä kaikkea. Tosin siitä nyt ollaan pääsemässä, ett
ehkä meillä on oman talon sisällä tämmönen vaihe menossa,
että lastentarhanopettajien roolia niin vähän nostetaan siitä,
että kaikki tekee kaikkea. Että senki takii ehkä niinku jotenkin
hankala tämä tiiminvetäjän rooli sitten, koska mä joudun
ottamaan myös sitä kapinaa omalle kontolleni. (Lto)
Selvän poikkeuksen teki yhden lastentarhanopettajan päiväkodin käytäntö. Hänen
päiväkodissaan oli lastentarhanopettajien kokous joka toinen viikko jonka haastateltava
koki hyvin tärkeänä tukena työssään. Lastentarhanopettajien omat kokoukset tukivat
haastateltavan mielestä laadukkaan pedagogiikan toteutumista. Suhteessa tiimityöhön ja
tiiminvetämiseen haastateltava koki, että opettajien omat kokoukset kasvattivat koko
ammattiryhmän voimaa. Kun asioista oli sovittu yhdessä, oli voimaa ja pontta viedä
niitä eteenpäin myös tiimeissä, tai olla erimieltä esimerkiksi johtajan kanssa.
Haastateltava koki, että lastenhoitajat arvostivat lastentarhanopettajien vastuunkantoa ja
”likaisen työn tekemistä ylöspäin”.
No meil on joka toinen viikko lastentarhanopettajien kokous. Ett
me pidetään se tarpeellisena ja tärkeenä. Ja se jotenki hirveesti
tukee mun mielestä sitä, niinku sitä varhaiskasvatusta. Ja sitte

62
muutenki tota niinku sit sitä on sinne tiimeihinki päin iha eri
tavalla ku sit joissain asioissa on pontta ku tavallaan kaikki
lastentarhanopettajat on sopinu, ett näin tehdään ja sit se
viedään niinku sinne. (Lto)
…meil on iso talo, meil on paljon opettajii, nii se on aikamoinen
poweri niinku sit myöski niinpäin, ett me joskus sit myöski tota
ollaan erimieltä ollaan meijän johtajan kanssa sillai sitte isolla
porukalla niinku joistain asioista ja keskustellaan sit niistä. Ett
siin on jotenki myöski niinpäin ja sitten lastenhoitajat kokee,
että me ollaan välillä semmonen puskuriki joissain asioissa
niinku myöski et meist on sillai, ett me kannetaa sitä vastuuta,
mut ett me tehään myöski sitä semmosta likasta työtä niinku
niinpäin. Ett me ollaan mun mielestä saatu se oma paikkamme
sillai ihan hyvin ilman ett siin ois mitään semmosta, ett jaaha,
okei, opettajat vaan siel tai jotain, vaan että siel on . Kaikki me
siel jaetaan ne asiat. Ja se on mun mielestä hirveen hyvä.(Lto)
Johdon tuki tiiminvetämiseen
Johtajan

luomat

organisatoriset

järjestelyt,

kuten

esimerkiksi

tiiminvetäjien

(lastentarhanopettajien) omat kokoukset ja koulutus nähtiin päiväkodin johtajan
antamana tukena. Kuten edellä kuvailtiin, kolmessa päiväkodissa neljästä koettiin tämä
tuki hyvinkin puutteelliseksi. Johtajan antamaksi tueksi katsottiin myös tiimin vaikeissa
ristiriitatilanteissa ulkopuolisena apuna toimimisen.
Päiväkodin johtajan asennoituminen eri ammattiryhmiin nähtiin yhtenä tuen saantiin
vaikuttavana

tekijänä,

kuten

seuraavassa

lastentarhanopettajan

kuvailemassa

esimerkissä käy ilmi. Lastentarhanopettaja osallistui keskusteluun, jossa käsiteltiin
lastentarhanopettajan ammattikuvan heikkenemistä. ”Dumpataan toisii” tarkoitti tässä
haastatteluotteessa lastentarhanopettajien ammattikunnan ”alasajoa” johtajan taholta.
Mun mielestä sitten tota taas niinku sanotaan, että
lastentarhanopettajien ammattiroolissa, niin, niin tota näkyy
myös se, että minkälainen asennoituminen päiväkodin johtajalla
on on tota ammattiryhmiin. Et jos, jos se asene on sellanen, että
et pahimmassa tapauksessa niinku nostetaan toisii ja toisii
dumpataan, niin se vaikeuttaa koko tota työyhteisön työtä saati
sitten tiimien työskentelyä.(Lto)
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7.3.2

Pedagogisen johtajuuden jatkumo

Pedagogisen johtajuuden jatkumoa voidaan lähestyä siitä näkökulmasta, kuinka tiimit
jakavat pedagogista johtajuutta päiväkodissa. Tiimien toimintakyky ja osaaminen on
luonnollisesti yhteydessä siihen, kuinka hyvin johtajuutta jaetaan. Tässä tutkimuksessa
tiimien valmiutta jakaa pedagogista johtajuutta on tarkasteltu mm. tiimien osaamisen ja
tiiminvetäjien osaamisen lähtökohdista. Tiiminvetäjällä on ratkaiseva vaikutus siihen,
kypsyykö tiimi todelliseksi tiimiksi tai jopa huipputiimiksi, joka pystyy vastaamaan
jaettuun johtajuuteen (Katzenbach & Smith 1998, 163).
Pyysin haastateltavia määrittelemään jaetun johtajuuden käsitettä tai pedagogisen jaetun
johtajuuden käsitettä, ja miten he kokevat sen toteutuvan heidän päiväkodeissaan.
Käsitykset jakautuivat kahteen teemaan: johtamisen jakaminen ja itsenäiset tiimit, jotka
esitellään tarkemmin seuraavassa.
Johtamisen jakaminen
Jaettu johtajuus -käsite vaikutti olevan kaikille haastateltaville vieras. Käsitteen
avaaminen oli haastavaa lyhyessä ajassa. Molempien ammattiryhmien keskusteluissa
näkyi käsitteen selkiytymättömyys tai väärinymmärrys. Lastenhoitajien keskustelussa
käsite jaettu johtajuus miellettiin säästötoimeksi tai kaikkien johtajalle kuuluvien töiden
jakamiseksi.
Mul tuli heti semmonen hälytyskello, ett miten paljon lisäduunia
tää nyt sit aiheuttaa tää uudistus! (Lh)
….tietysti säästetää hirveesti ja kaikkee näin, mut sit just toi,
että kenellä ne asiat on sit hallussa.(Lh)
Kuka käy niissä johtajapalavereissa? Meeksä huomenna? Okei
mä voin mennä.(nauraa) (Lh)
Koko paletti varmaa leviäis käteen.(Lh)
Yhden lastenhoitajan kuvailemasta tilanteesta voi saada käsitykseksi sen, ettei
johtajuuden jakaminen ole ollut myöskään päiväkodin johtajalle hyvin ymmärretty asia,
kuten seuraavasta esimerkistä käy ilmi.
Meilhä oli yks vuos kans, ett ku meil oli nää talon kokoukset
kerran viikos, nii yks meijän johtajist päätti, että nyt ruvetaanki,
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ett ei hän niinku vedä näit kokouksii. Joo, vuorotellen. Me oltiin
iha ett hä. Varmaa kaks viikkoo se toimi, mut sitte, mitä me,
eihän kukaan nyt tiedä, mitä asioita siellä käsitellään, ku
johtajal on nää kaikki, mitä sen pitäs tuoda meille tietoon. Ei siit
sit, sit se palas takas. (lh)
Tuskin tommonen toimis! (lh)
Lastentarhanopettajien keskustelussa toivottiin henkilökunnan koulutusta koskien
jaettua johtajuutta siksikin, että vältyttäisiin väärintulkinnoilta. Jaettu johtajuus liitettiin
helposti varajohtajuuteen.
Mulle tulee enemmän mieleen joku varajohtajuus, ett must
tuntuu, ett meijän varajohtajalla vaa työt lisääntyy koko
ajan…(Lto)
…se riippuu varmaan niin siitä johtajasta, että ett musta tuntuu,
ett se alkaa nyt olla meillä, niin niin alkaa menee tonne
suuntaan. Mut sit siinä pitäs mun mielestä olla myös sellasta
henkilökunnan kouluttamista, tai ainaki henkilökunnalle avata
sitä käsitettä (jaettu johtajuus), koska selvästi joku saattaa, tai
oon kuullu, että joku on ajatellu, että että no se ei vaan viitti
tehä töitään ku se tekee näin. Ett se pitäis avata se käsite, ettei
tuu tämmönen väärinkäsitys, ett se se ois niinku tosi tärkeetä, ett
sitä on varmaan liian vähän, ett se. Siitä pitäs pitää ihan
koulutusta henkilökunnalle, ett mikä on jaettu johtajuus.(Lto)
Käsitteen selkiytymättömyyden vuoksi aloin puhua pedagogisesta jaetusta johtamisesta,
joka oli helpommin määriteltävissä. Lastentarhanopettajat kuvailivat pedagogisen
johtamisen

päiväkodin

johtajan

tehtäväksi,

johon

kuuluu

vastuu

siitä,

että

pedagogiikkaa toteutetaan yhteisten sopimusten mukaisesti. Myös keskustelun
aloittaminen ja ylläpitäminen koettiin tärkeäksi.
Tavallaan ehkä johtajalla on se viimekäden vastuu, että siellä
on sitä pedagogisuutta tavallaan siinä talossa. Ett huolehtii, että
se tosiaan mietitty ett miks sitä työtä tehään ja kenen takia sitä
loppujen lopuks tehää. Että ei oo semmonen ajelehtiva laiva,
että yks ryhmä tekee toista ja toinen toista ja toinen ehkä oikeen
mitään. Että vaan niinku käydään töissä. Että se, ainaki johtajan
tehtävä on pitää huolta siitä, että niistä asioista keskustellaan.
Ja pitää sitä asiaa vireillä. Pitää saada keskustelua aikaan, jos
sitä ei oo ja semmonen vastuu.(Lto)
Myös lastenhoitajien ryhmässä pedagoginen jaettu johtajuus oli helpompi käsittää ja
hyväksyä. Johtajalla ei katsottu olevan riittävästi aikaa pedagogiikkaan paneutumiseen
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lisääntyneiden hallinnollisten töiden takia. Myös varajohtajan työnkuvan nähtiin
muuttuneen ja hänen työmääränsä kasvaneen hallinnollisten tehtävien suhteen.
(pedagogisen osaamisen ja vastuun jakautuminen päiväkodissa)
….johtaja ei kerkii enää mitään pedagogisii juttuja. Ett se on
ihan sitä hallintoo ja kokouksissa käymistä ja tietokoneela
istumista että.(Lh)
Vähän on semmonen aina että, välil tulee niit uudistuksii ja
kaikkee, ett sit tosi paljon tulee hommii, ett meijänki talossa on
varajohtaja joka on ryhmässä, ja hänellä on tosi paljon sitä
ekstraduunii.(Lh)
Meil on sama. Ett tuntuu ett hän ei kerkee lasten kans olla enää
ollenkaa.(Lh)
Itsenäiset tiimit
Tässä tutkimuksessa todellista jaettua johtajuutta lähestyttiin puhuttaessa tiimien
itsenäisyydestä. Itseohjautuva tiimi on lähempänä jaettua johtajuutta kuin itsenäinen
tiimi, jossa kaikki itseohjautuvan tiimin tunnusmerkit eivät toteudu. Itseohjautuva tiimi
on voimaantunut jakamaan erilaisia johtamistehtäviä, asettaa omat tavoitteensa, luo
oman toimintamallin, arvioi suoritusta tiimissä ja kantaa itse vastuun laadusta ilman
ulkopuolisia (Heikkilä & Heikkilä 2005, 188). Tässä tutkimuksessa olleiden tiimien
kuvaukset vastasivat ehkä yhtä lukuun ottamatta enemmän itsenäisiä tiimejä. Tiimit
saivat työskennellä itsenäisesti, mutta taustalla oli johtaja, joka valvoi, että sovitussa
pedagogisessa linjassa pysytään.
Johtaja linjaa oikeestaan sen talon pedagogiapuolen, mutta ett
meillä nyt varmaan myös tuota tiimit ja lastentarhanopettajien
persoonat kans vaikuttaa siihen. Ett tavallaan meillä niinku on
kyl jouston varaa niinku tehä, tehdä sen mukaan miltä tuntuu.
(Lto)
Haastateltava käyttää ilmaisua ”jouston varaa” kuvatessaan tiimien itsenäisyyden
määrää. Myös johtajan ”linjaama” pedagogiikka voi kertoa kokemuksesta johtajan
määräävästä roolista pedagogisena johtajana. Myös kaksi muuta lastentarhanopettajaa
määritteli asiaa hyvin samansuuntaisesti.
Yhden lastentarhanopettajan puheessa on havaittavissa pisimälle mielletty ja toteutettu
jaettu johtajuus ja tiimien itseohjautuvuus. Kyseessä oli lastentarhanopettaja, jonka
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päivähoitoyksikössä toteutettiin joka toinen viikko tiiminvetäjien kokouksia. Hän koki,
että omassa päivähoitoyksikössään lastentarhanopettajilla oli johtajuus pedagogisesta
suunnittelusta ja toteutuksesta.
(Kenellä pedagoginen vastuu?) No kai se viimekädes on sillä
”pääjohtajalla”. Mut jotenki must tuntuu, ett meil on ainaki
hirveen vahva semmonen lastentarhanopettajien se, ett missä
niinku sitä pedagogista suunnitelmaa ja ideaa ja ajatusta niinku
luodaan.(Lto)
Haastateltavan käyttämä ilmaus päiväkodin johtajasta ”pääjohtajana” voi kertoa
päiväkodin johtajan roolista itseohjautuvien tiimien taustalla toimivana johtajana.
Haastateltavan ilmaisema ”hirveän vahva lastentarhanopettajien yhteisö, jossa
pedagogista ajatusta luodaan”, kertoo päiväkodin onnistuneesta pedagogisen
johtajuuden jakamisesta, ja samalla se kertoo tiiminvetäjän (lastentarhanopettajan)
merkityksestä jaetussa pedagogisessa johtamisessa.
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8 POHDINTA

8.1 Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sitä, millaisena päiväkodin tiimityö
näyttäytyy tämän päivän päiväkotityössä. Tulosten perusteella rakentuu kuva tiimien
osaamisesta, rooleista. tiimien johtamisesta ja päiväkotien organisaatiokulttuureista.
Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli selvittää, millaisia näkemyksiä ja kokemuksia
tiimissä työskentelevillä lastentarhanopettajilla ja lastenhoitajilla on tiimityöstä: mitkä
asiat koetaan merkityksellisiksi ja millaista osaamista on havaittavissa tiimityössä.
Tiimien tulevat kehitys- ja suoritusvalmiudet ovat merkittävässä yhteydessä tiimien
muodostamiseen, ja se tuli myös tässä tutkimuksessa esiin. Tulosten mukaan
päiväkotien johtajat päättävät tiimien muodostamisesta, mutta tiimit muodostetaan
pitkälle toteuttaen työntekijöiden toiveita. Toiveisiin vaikuttavat hyviksi koetut
henkilökemiat ja toive työskennellä tietynikäisten lasten ryhmässä. On ymmärrettävää,
että toiveiden huomioonottaminen koetaan tärkeäksi, mutta tiimien muodostamisen
määräävimpänä tekijänä se voi antaa huonot lähtökohdat tiimin kehittymisvalmiuksille.
Katzenbach ja Smith (1998, 61–77) väittävät, että tiimien muodostumiseen ja
kehittymiseen

vaikuttaa

eniten

suorituskeskeisyys

eikä

persoonallisuuksien

yhteensopivuus tai yhdessäolo. Myöskään hyvä kommunikointi tai hyvänolontunne ei
ole heidän mielestään ratkaisevan tärkeitä. Johtajalla on tärkeä rooli tunnistaa
työntekijöiden osaaminen. Tiimien muodostaminen tapahtuu tämän perusteella. (Colmer
2008, 108–111.) Vain yhden lastentarhanopettajan ja yhden lastenhoitajan puheesta oli
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pääteltävissä, että tiimien muodostamisessa on huomioitu jäsenten taitopotentiaali ja
kokemuksen jakautuminen.
Tutkimuksessa tarkasteltiin tiimien osaamista Wellins´n ym. (1991) jaotteleman tiimien
osaamisalueiden mukaan. Löydösten perusteella tiimityö rakentuu pääosin sitoutumisen,
luottamuksen ja kommunikaation perustalle. Ne koettiin merkityksellisimmiksi hyvän
tiimityön edellytyksiksi. Sitoutumisen tiimin nähdään merkitsevän samoihin sääntöihin
ja sopimuksiin sitoutumista. Sitoutuminen mielletään myös yhteisen ymmärryksen
saamiseen kasvatustyöstä. Luottamusta kuvataan tilan ja ymmärryksen antamisena
toiselle. Kommunikaatio

näyttäytyy monitasoisena keskustelukulttuurina, jossa

parhaimmillaan on pyrkimys ymmärtää toisen ajatusmaailmaa, mutta myös toisaalta
puhumattomuutena. Kiesiläisen (1998) mukaan naiset osaavat herkemmin tarkkailla
vuorovaikutuksen oheis- ja tunneviestejä, josta johtuu että vaarana on naisvaltaisilla
aloilla, kuten päivähoidossa, selän takana pahan puhuminen, suora purkautuminen
työtovereille tai välinpitämättömyys. Välinpitämättömyys pysäyttää vuorovaikutuksen
työyhteisössä. Tiedonkulku ja tunneviestit katkeavat välinpitämättömällä asenteella ja
se aiheuttaa kyynisyyttä. Omassa tutkimuksessani Kiesiläisen (1998) esittämät pulmat
tulivat myös jonkin verran esille.
Osallistumista tiimissä kuvattiin eri ammattiroolien mukaan. Lastentarhanopettajat
toivat esille omaa vastuuhenkilön roolia. Sitä varotaan kuitenkin tuomasta esille
tiimissä. Lastenhoitajien näkökulmat vaihtelivat siten, että joidenkin mielestä eri
ammattiroolit selkiyttävät työtä eivätkä ole esteenä yhteiselle päätöksenteolle. Toisessa
näkökulmassa oli havaittavissa pyrkimys samanlaiseen työnkuvaan. Juuti (2006, 135)
on todennut, että rooliodotusten ollessa epäyhteneviä ne luovat ristiriitoja. Ristiriidat
voivat syntyä kahden tai useamman henkilön odottaessa eri asioita tehtävän
hoitamisessa tai yksilön viestiessä erilaisia odotuksia eri tilanteessa. Rooliristiriidat
voivat aiheuttaa työntekijälle stressiä, tyytymättömyyttä ja alhaista työmotivaatiota.
Rooliristiriitojen syntymiseen vaikuttaa se, millainen toimintastrategia valitaan
työkäyttäytymiselle.
Tavoitetietoisuus näyttäytyi heikkona. Tavoitteiden ja päämäärien epäselvyyttä kuvaa
myös se, ettei tiimeissä juurikaan arvioitu tavoitteiden saavuttamista. Tulos on
samansuuntainen Vartiaisen (1997) pro gradu -tutkimuksen tulosten kanssa koskien
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päiväkotien tiimityötä. Hänen tutkimuksensa mukaan tiimeillä oli vain vähän, jos
lainkaan tavoitteita. Erityisesti välitavoitteiden nimeäminen oli hankalaa. Näyttäisikin
siltä,

että

vaikeutta

voi

olla

erottaa

toiminta-ajatusta

ja

tavoitteita

toimintasuunnitelmasta, joka koskee sen hetkisen toiminnan aiheita tai aihepiirejä.
Lastentarhanopettajat kuvasivat tavoitteita enemmän kuin lastenhoitajat, jotka
pääsääntöisesti

kokivat,

ettei

tavoitteita

ole

selvästi

asetettu

tiimissä.

Tavoitetietoisuuden tärkeys tuli esille lastenhoitajien kuvauksissa ”unelmien tiimistä”,
jossa

he

kuvasivat

motivoituneisuuden

työn

tärkeimmäksi

elementiksi,

ja

motivoituneisuus syntyi heidän mielestään mm. yhteisiin tavoitteisiin pyrkimisellä.
Erityisen heikosti oli tiedostettu prosessiorientaatio, joka tarkoittaa tässä tutkimuksessa
tiimien sisäisten prosessien ymmärtämistä ja osaamista. Tulosten mukaan tiimien
kehittymiseen ei tietoisesti paneuduta eikä systemaattinen pyrkimys kehittää tiimityötä
pääsääntöisesti toteudu. Arviointia ja palautetta annetaan toisille vähän tai ei yhtään.
Tulos saa vahvistusta Karilan ja Nummenmaan (2001, 145) tutkimuksesta. He
kuvailevat moniammatillisen päiväkodin kehittämistarpeita seuraavasti: ”Melko
yksilöllisesti painottunut työorientaatio, tottumattomuus oman ja työtovereiden
osaamisen analyyttiseen tarkasteluun sekä vähäinen, joskus jopa olematon aika yhteisiin
keskusteluihin ja neuvotteluihin työtovereiden kanssa ovat asioita, joihin olisi saatava
muutos.” Vennisen (2007, 214) tutkimuksessa kävi ilmi, että koulutus ja erityisesti
ammatillisen keskustelun lisääntyminen työyhteisössä saa aikaan ammatillisen
osaamisen laajempaa tarkastelua. Vennisen (2007) tutkimuksessa mukana olleiden
henkilöiden tavoitetietoisuus kasvoi paitsi varhaiskasvatuksen eri osa-alueilla myös
yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamisen sekä jatkuvan kehittämisen alueilla.
Tiimioppimiseen kuuluvia asioita käsiteltiin ainoastaan keskustelussa, jossa pyysin
haastateltavia kuvaamaan ”unelmiensa tiimiä”. Unelmatiimi-visioissa kuvattiin mm.
toisen kannustamista ja onnistumisen kokemuksia. Näyttää siltä, että tiimioppimista on
vaikea toteuttaa, jos kaikki osaamisalueet eivät toteudu. Kauhanen (2001) sai vastaavia
tuloksia pro gradu- tutkimuksessaan, jossa tuli esille, että tiimioppiminen on yhteydessä
tiimin vuorovaikutus-, ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoihin sekä työn kohteen
tiedostamiseen.

70
Toisena tutkimusongelmana oli selvittää, miten lastentarhanopettaja ohjaa tiimityötä.
Lähtökohtana oli ajatus lastentarhanopettajan roolista tiiminvetäjänä. Tutkimuksessa
haluttiin selvittää, miten tiimissä määritellään ja koetaan tiiminvetäjän tehtävät,
ominaisuudet ja taidot. Tämän tutkimuksen löydösten perusteella tiiminvetäjän rooli ja
tehtävät

tiedostetaan

lähinnä

lastentarhanopettajan

ammattiroolin

mukaan.

Tiiminvetäjyyden merkitys tiimityössä ymmärretään, mutta ristiriitaisiakin ajatuksia oli
havaittavissa. Lastentarhanopettajat ymmärsivät pedagogisen ammattiroolinsa kautta
vetäjänä

toimimisen.

Tiiminvetäjän

nähdään

vastaavan

lapsiin

kohdistuvasta

pedagogiikasta ja erityisosaamista vaativista tehtävistä. Sen sijaan tehtävä tiimien
sisäisten prosessien ohjailijana, on heikommin tiedostettu tai sitä asemaa ei rohjeta
tiimissä ottaa ainakaan näkyvästi. Lastenhoitajien ryhmässä esiintyi eriäviä näkemyksiä
tiiminvetäjän merkityksestä. Se nähtiin joko tiimityötä helpottavana ja selkeyttävänä tai
tasa-arvoisuutta

rikkovana.

Halttusen

(2009,

140)

tutkimuksessa

tuli

esille

vastaavanlaisia tuloksia. Määräysvallan käyttäminen suhteessa työtovereihin koetaan
vaikeaksi, mutta vaikeaa on myös olla määräysvallan kohteena.
Tiiminvetäjän keskeisiksi taidoiksi nimettiin vuorovaikutusosaamiseen liittyvät asiat,
tietämys ja asioiden hoitamiskyky sekä tarkkanäköisyys ja havainnointikyky. Tulos on
osin samansuuntainen Rodd´n (2006) näkemyksen kanssa päiväkodin hyvän
tiiminvetäjän ominaisuuksista. Oleellinen poikkeus on tavoitetietoisuudessa. Rodd`n
(2006) mukaan tiiminvetäjän tärkeimpiä tehtäviä on kirkastaa tavoitteiden merkitys
tiimin kaikille jäsenille. Tämä ei kuitenkaan tullut selvästi esille omassa
tutkimuksessani.
Kolmantena tutkimusongelmana oli selvittää, miten päiväkodin organisaatiossa tuetaan
tiimityötä. Erityisesti tarkasteltiin tiimityötä ja tiiminvetäjyyttä tukevia organisatorisia
ratkaisuja

ja

pedagogisen

johtajuuden

jakamista.

Selväksi

tulokseksi

tässä

tutkimuksessa muodostui se, etteivät organisaation käytänteet pääsääntöisesti tue
tarpeeksi tiimityötä ja tiiminvetäjyyttä. Hyvin toimivan tiimiorganisaation rakenteet
huojuvat jo tiimien muodostamisesta lähtien. Johtajan tuen koetaan olevan
pääsääntöisesti organisatoristen järjestelyjen mahdollistajan. Erityisen merkittävänä
lastentarhanopettajien ryhmässä koettiin tiiminvetäjien omien kokousten puuttumisen.
Yhtä päiväkotia lukuun ottamatta tiiminvetäjien kokouksia ei pidetty ollenkaan.
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Taustalla nähdään olevan mm. huoli siitä, että kokouksilla mahdollisesti rikotaan tasaarvoisuuden vaatimusta.
Pedagogisen johtajuuden jakaminen ymmärrettiin pääsääntöisesti siten, että johtaja
linjaa,

valvoo

ja

pitää

yllä

keskustelua

päiväkodin

pedagogiikasta

ja

lastentarhanopettajat vastaavat tiimiensä pedagogiikasta. Tiimi yhdessä toteuttaa näin
luotua pedagogista jatkumoa. Tutkijana koin, että jaettu johtajuus ei toteutunut
tutkimuksessa olleissa päiväkodeissa ehkä yhtä päiväkotia lukuun ottamatta. Tiimit
toimivat itsenäisesti, mutta varsinaisen jaetun johtajuuden keskeisiä elementtejä ei ollut
havaittavissa. Tulos on samansuuntainen Halttusen (2009, 140) tutkimuksen kanssa.
Hänen päiväkotien johtajuutta käsittelevässä tutkimuksessa tuli esille se, kuinka
jäsentymätön johtajuus päivähoidossa edelleen on. Jaettu johtajuus vaatii työyhteisössä
keskustelua siitä, mitä on johtajuus ja miten sitä voidaan jakaa.
Tämä

tutkimus

toteutettiin

fokus-ryhmähaastattelun

keinoin.

Fokusryhmissä

tyypillisesti rakennetaan tietoa yhdessä. Se, että lastentarhanopettajien tai lastenhoitajien
ryhmässä nousee joku asia esiin (muttei toisessa) on osittain tästä johtuvaa. Yksi
haastateltava tuo esiin näkökulman, josta syntyy keskustelua. Täten ryhmien välisiä
eroja tulee tulkita kriittisesti.

8.2 Tulosten merkitys

Haasteltavat varhaiskasvattajat olivat työhönsä sitoutuneita, kokeneita ja motivoituneita
kasvattajia. Haastateltavista tiimityöntekijöistä oli havaittavissa pyrkimys ja halu tehdä
työnsä hyvin. Myös halu tehdä työtä nimenomaan tiiminä oli selvästi koettavissa. He
ymmärsivät tiimityöskentelyn voiman ja mahdollisuuden hyvän varhaiskasvatustyön
toteutumiseen ja työhyvinvointiin. Tutkijana koin, että oltiin hyvän tiimityöskentelyn
äärellä. Ei ole itsestään selvää, että ryhmän työntekijät toimisivat aina tiimeinä. Tässä
tutkimuksessa esitettyjen erilaisten tiimityön määritelmien mukaan on perusteltua
kysyä, täyttääkö päiväkotien tiimityö tiimityölle asetettuja ehtoja. Heikkilä-Laakso ja
Heikkilä (1997, 259) esittävät, että kynnys tiimi -nimityksen käyttämiseen on
madaltunut, ja sen käyttö on vähitellen yleistynyt käsittämään mitä tahansa
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työskentelyryhmää. Myös Sarala ja Sarala (1996, 167) erottelevat itseohjautuvat
työryhmät ja tiimit toisistaan. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella jäin pohtimaan,
pitäisikö päiväkodin työtiimeistä puhua mieluummin itseohjautuvina työryhminä tai
potentiaalisina tiimeinä. Katzenbach ja Smith’n (1998, 107) määritelmän mukaan
potentiaalisen tiimin vaiheessa tiimi pyrkii hyvään suoritukseen, mutta yhteiset
tavoitteet ja yhteisvastuullisuuden merkitys eivät ole vielä selkiytyneet kaikille tiimin
jäsenille. Heidän mukaansa potentiaalinen tiimi kehittyy todelliseksi tiimiksi vain jos se
luo yhteisen suunnan ja tavoitteet sekä noudattaa yhteistä toimintamalliaan
kurinalaisemmin. Määritelmä vastaa aika hyvin tutkimuksessani tarkastelun kohteena
olevien tiiminjäsenten kuvauksia omasta tiimityöstään. Tulin tähän johtopäätökseen
erityisesti siksi, että vastauksissa oli vain vähän tavoitteiden ja yhteisen toimintamallin
kuvauksia.

Poikkeuksena

oli

yhden

päiväkodin

tiimityö,

jossa

hahmottui

tavoitetietoisempi toiminta.
Mielenkiintoa herätti se, että tämän tutkimuksen haastateltavat itse kuvasivat
poikkeuksetta tiimityönsä hyväksi tai erinomaiseksi. Arviota tarkennettiin vielä
pyytämällä heitä sijoittamaan menneen kauden tiimityönsä

Katzenbah ja Smithin

(1998) kehittelemän tiimien kehitysvaiheteorian mukaiselle suorituskäyrälle. Kaikki
haastateltavat arvioivat tiimityönsä yltäneen ainakin lähelle todellisen tiimin tai
huipputiimin suoritustasoa. Näille suoritustasoille yltäneiden tiimien työskentelyssä on
ominaista Katzenbach ja Smithin (1998) mukaan mm. yhteinen sitoutuminen tiimin
selkeästi määriteltyihin suoritustavoitteisiin ja henkilökohtaisen kehittymisen sekä
tiimityön kehittämisen halu.

En aseta epäilyksen kohteeksi haastateltavien omia

kokemuksia tiiminsä suorituksesta, mutta tämän tutkimuksen tulosten valossa monen
tiimin suoritustaso tuli ehkä yliarvioiduksi. Se johtaa pohtimaan sitä, miten
varhaiskasvattajat määrittelevät hyvän tiimityön. Tässä tutkimuksessa on kuvailtu eri
tutkimusten näkökulmia ja määritelmiä hyvästä tiimityöstä yritys-, palvelualojen- sekä
päiväkotien organisaatioissa. Näiden tutkimusten valossa määrittyy hyvä tiimityö, jonka
ollakseen hyvä täytyy täyttää tiettyjä kriteereitä. Tästä taas seuraa se, voiko
haastateltavien tyytyväisyydessä olla kysymys liian matalista tiimityöhön kohdistetuista
tavoitteista. Ei osata vaatia sellaista, mitä ei tiedetä olevankaan. Launis ja Engeström
(1999, 76) esittävät, että riittämättömän yhteistyötapojen analysoinnin ja puutteellisen
tiimityöhön liittyvien käsitysten vuoksi tiimityö on monesti kutistunut muodolliseksi
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työryhmätyöskentelyksi. Ilman jatkuvaa rajojen murtamista tiimit asettuvat helposti
perinteisen toimintatavan kehyksiin.
Tasavertaisuutta korostava työnjako on ollut jo pitkään paljon ristiriitoja aiheuttava asia
päiväkodeissa. Tiimioppimisen näkökulmasta katsottuna ”kaikki tekee kaikkea” -malli
voidaan nähdä pitkälle kehittyneenä tiiminä, jossa on tapahtunut, ja tapahtuu jatkuvasti,
tiimioppimista. Tiimioppiminen on näin tukenut yksittäisten toimijoiden kasvua.
Toisessa ääripäässä ”kaikki tekee kaikkea” malli voi tarkoittaa sitä, että kenelläkään ei
ole selvää käsitystä toiminnan syvällisimmistä linjoista ja tavoitteista. Toiminta
rakentuu pitkälle työvuorojen ja ohuesti suunniteltujen toimintatuokioiden varaan. On
selvää, että tässä toimintamallissa eri toimijoiden osaaminen ei tule käytetyksi parhaalla
mahdollisella tavalla. Ajatusta tukee Karilan (1997, 141) tutkimus, jonka mukaan
tasavertaisuutta korostava työnjako saattaa estää potentiaalisen asiantuntijuuden käyttöä
työtilanteissa. Tiimiorganisaation kehittämiselle parhaat mahdollisuudet antaa sellainen
työnjako, jossa kunkin henkilön työtehtävät on määritelty joko koulutuksen tai muulla
tavoin hankitun tietämyksen perusteella. Ollakseen perusteltu toimintamalli, ”kaikki
tekee kaikkea” -mallin pitäisi rakentua hyvin ohjattuun ja tietoiseen tiimioppimiseen,
jonka perustana on kasvatusyhteisön yhteinen kasvatustietoisuus.
Tulokset antavat viitteitä siitä, että lastentarhanopettajalla tiiminvetäjänä tulisi olla
nykyistä enemmän paitsi rohkeutta, myös osaamista, johtaa prosesseja jotka johtavat
tiimin kehittymiseen, aktiiviseen tiimioppimiseen, hyvin perusteltuun pedagogiseen
toimintaan ja tiimityöhön, jossa tasavertaisuuden kokemus perustuu oikeaoppiseen
tiimiajatteluun. Myös päiväkodin yhteisen kasvatustietoisuuden kehittämisessä ja
oppivan organisaation kehittämisessä lastentarhanopettajat ovat tänä päivänä yhä
vahvemmin
vaatimuksiin,

avainasemassa.
tiiminvetäjyys

Pystyäkseen
vaatii

vastaamaan

näihin

lastentarhanopettajalta

monitahoisiin
pedagogisuuden

hahmottamista uudella tavalla. Tässä tutkimuksessa lastentarhanopettajat pitivät
pedagogisuudesta huolehtimista tärkeimpänä tehtävänään. Pedagogisuuden he liittivät
kuitenkin usein vain lapsiryhmän toiminnan ohjaamiseen. Pedagogisuutta ei tulisikaan
enää nähdä yksittäisten toimijoiden tuloksena vaan sen tulisi nähdä vaikuttavan koko
kasvattajayhteisöön. Tiimi tarvitsee johtajansa. Kasvattajuuden mieltäminen laajemmin
koskemaan koko työyhteisön kehittämistä voi siten johtaa tiiminvetäjät näkemään myös
tiiminsä kehittämisen merkityksen.
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Edellä kuvatun näkemykseni mukaan lastentarhanopettaja on ”paljon vartijana”. On
selvää, että tiiminvetäjyyteen tarvitaan tukea. Katse kääntyy päivähoito-organisaation
rakenteisiin.

Toimivan

organisaation tuen.
oppivan

tiimiorganisaation

rakentaminen

vaatii

tuekseen

koko

Päivähoito-organisaation eri hallintoportaissa tulisi ymmärtää

organisaation

rakentuminen

ja

sen

vieminen

päivähoitoyksiköihin.

Päivähoitoyksiköissä tulisi olla osaavaa johtamista. Tässä tutkimuksessa päiväkodin
johtajista hahmottui kuva sallivina sekä osittain myös passiivisina johtajina. Tiimit
työskentelivät varsin itsenäisesti, ja olivat näkemykseni mukaan pääosin potentiaalisten
tiimien vaiheessa. Katzenbach ja Smith (1998) varoittavatkin, että kaiken päätöksenteon
siirtäminen potentiaaliselle tiimille ei tuota tuloksia. Liian vähäinen neuvojen ja
suuntaviivojen antaminen ja kurinalaisuuden puute tukahduttavat tiimin osaamisen,
aloitteellisuuden ja luovuuden. Samoin käy, jos tiimiä käsketään liikaa. Päiväkotien
johtajien tulisikin löytää ratkaisuja, miten tukea tiiminvetäjiä, jotta tiiminvetäjät voisivat
tukea tiimin kehittymistä. Yksi merkittävä tukemisen muoto tulosten mukaan on
mahdollistaa tiiminvetäjien omat kokoukset ja kouluttautuminen. Jotta päiväkodin
johtajalla olisi parhaat mahdolliset edellytykset tukea tiimiorganisaation rakentumista ja
kehittymistä, toimia työtiimien ohjaajana sekä rakentaa yhdessä lastentarhanopettajien
kanssa heidän asiantuntijuuttaan, tarvitsee myös hän siihen koulutusta ja tukea. Siksi
koko organisaatiossa, päättäjätasoa myöten, tulisi ymmärtää tiimiorganisoituneen
päiväkodin ja jaetun johtajuuden luonne.
Tutkimukseni aihe on hyvin ajankohtainen. Päivähoito-organisaatio elää muutosten
vaihetta. Hajautetussa organisaatiossa tiimityö ja tiimien osaaminen korostuu
entisestään. Muutoksen johtaminen vaatii vahvaa ja osaavaa johtamistaitoa päiväkodin
johtajilta ja päivähoito-organisaation ylemmiltä portailta. Koko organisaatiossa tulisi
huomata

ero

työryhmätyöskentelyn

ja

tiimityöskentelyn

välillä.

Todellisen

tiimipohjaisen organisaation luominen on haastavaa. Se vaatii paitsi teoreettista tietoa
tiimityöskentelyn luonteesta, myös asenteellista koulutusta. Kehittyminen vaatii
uskallusta muuttaa totuttuja toimintatapoja. Todellisen tiimityön mahdollisuuksiin tulisi
uskoa ja sitä kohti pyrkiä. Oppivan tiimiorganisaation kautta edetään kohti yhteistä
jaettua johtajuutta.
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Tutkimuksen rakenteen ja näkökulman pohdintaa
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodosti pitkälle tiimiorganisaation ja
tiimityön yleinen, usein yritysmaailmaa käsittelevä tutkimusaineisto, jotka eivät ole ihan
sellaisinaan siirrettävissä päiväkotiorganisaatioon varhaiskasvatustyön erityispiirteiden
vuoksi. Varhaiskasvatuksen kontekstissa on vaikea pukea konkreettisiksi teoiksi
esimerkiksi lapsipedagogiikan tai oman ammattitaidon kehittämistä. Tiimityö
päiväkodissa

vaatii

siten

omanlaista

arviointia.

Tutkimukseni

teoreettisessa

viitekehyksessä oppivan organisaation, tiimiorganisaation, tiimien kehittymisen,
tiimiosaamisen ja tiiminvetäjyyden tarkastelussa oli kuitenkin paljon yhteisiä piirteitä,
jotka

toimivat

ainakin

yhtenä

näkökulmana

tarkastellessa

päiväkotien

tiimiorganisaatiota ja tiimityötä. Päiväkotien omasta tiimikulttuurista tutkittua tietoa on
vielä vähän, ja siksi niiden osuus jäi tämänkin tutkimuksen taustakatsauksessa
suhteellisen suppeaksi.
Näkökulmana oli lähestyä tiimityötä oppivan organisaation ja osaamisen kautta.
Tiimiosaamisen tarkastelu erityisesti Wellins´n ym. (1991) ja Kazenbach ja Smithin
(1998) teorioiden pohjalta jäsensivät ja rikastivat näkökulmia, jotka ilman näitä teorioita
olisivat voineet jäädä huomaamatta.
Käytettyjen menetelmien toimivuus
Vuorovaikutteinen ryhmähaastattelutilanne herätti monipuolista keskustelua ja erilaisia
näkökulmia. Tuloksena oli kohtuullisen runsas ja monipuolinen aineisto, joka oli hyvin
analysoitavissa teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen luotettavuutta
heikentää se, että tutkimuksessa oli mukana vain neljä päivähoitoyksikköä ja seitsemän
haastateltavaa.

Tutkimukseni ei siis voi mitenkään olla yleistettävissä kaikkien

päiväkotiorganisaatioiden tiimityöhön, mutta se kykenee antamaan viitteitä ilmiöistä,
joita päiväkodin tiimien toimintakulttuuriin tänä päivänä liittyy. Tutkimuksen aiheen
tarkempi

käsittely

vaatii

suuremman

otannan

ja

monipuolisia

aineiston

keräämismenetelmiä.
Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotuksia
Tutkimukseni tarkoituksena oli tuoda esiin keskeisiä ilmiöitä tämän päivän tiimityössä
ja sitä kautta herättää keskustelua siitä, miten tiimit pystyvät vastaamaan päivähoitoorganisaatioissa tapahtuviin muuttuviin haasteisiin. Toivoisinkin, että tämä tutkimus
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osaltaan lisäisi rohkeutta tarttua arkaluontoisinakin pidettyihin keskustelunaiheisiin
päiväkodin työyhteisöissä.
Näkisin tärkeäksi tiimityön kehittämisen ja jaetun johtajuuden kontekstissa tapahtuvien
ilmiöiden

tarkemman,

monipuolisemman

ja

laajemman

tutkimuksen.

Myös

tiimioppimiseen liittyvä tutkimus olisi tärkeää, koska tämänkin tutkimuksen tulosten
mukaan vaikuttaa siltä, ettei sitä kovin hyvin tiedosteta tiimeissä. Erityisesti nostaisin
esiin tiiminvetäjyyteen liittyvän tutkimuksen, koska näen tiiminvetäjyyden aseman ja
tehtävän

hyvin

kehittymisessä.

merkittävänä
Uskon,

että

koko

tiimiorganisaation

tiiminvetäjyyteen

ja

kohdistuvalla

jaetun

johtajuuden

tutkimuksella

ja

kehittämistyöllä voisi olla kauaskantoisia vaikutuksia, ja se voisi jopa johtaa jossain
määrin päiväkotien toimintakulttuurien uudelleen määrittelemiseen.

77

LÄHTEET

Alasuutari, P. 1995. Laadullinen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
Asanti, R. 2003. Työyhteisö tiimikulttuuria oppimassa. Tapaustutkimus tiimityötä
tukevasta koulutusinterventiosta yritysmaailmassa. Turun yliopiston julkaisuja
c 202. Turku: Turun yliopisto.
Brown, A.L., Ash, D., Rutherford, M. Nakagawa, K, Gordon, A. & Campione, J. 1993.
Distributed expertise in the classroom. Teoksessa G. Salomon (toim.)
Distributed cognitions: Psychological and educational considerations.
Cambridge: Cambridge University Press, 188–228.
Colmer, K. 2008. Leading a learning organisation: Australian early years centres as
learning networks. European Early Childhood Education Research Journal 16
(1), 1107–115.
Dechant, K. Marsick, V. & Kasl, E. 1993. Towards a model of team learning. Studies in
continuing Education 15(1), 1–14.
Halttunen, L. 2009. Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa. Jyväskylä
studies in education, psychology and social research 375. Jyväskylä:
Jyväskylän yliopisto.
Harris, C. 2003. Building innovative teams. Strategies and tools for developing and
integrating high performance innovative groups. Wales: Palgrave MacMillan.
Heikka,

J. & Hujala, E. 2008. Varhaiskasvatuksen johtajuuden toimivuus
opetustoimessa. Teoksessa E. Hujala, E. Fonsén & J. Heikka (toim.)
Varhaiskasvatuksen johtajuuden ytimessä – tutkimuksen ja käytännön puheenvuoroja. Kasvatus- ja opetusalan johtajuus -projekti, osa III.
Opettajankoulutuslaitos, Varhaiskasvatuksen yksikkö. Tampere: Tampereen
yliopisto.

Heikkilä-Laakso, K. & Heikkilä, J. 1997. Innovatiivisuutta etsimässä. Irtiottoa
keskinkertaisuudesta. Julkaisusarja B:57. Turun yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunta. Turun opettajankoulutuslaitos.
Heikkilä, J. & Heikkilä, K. 2005. Voimaantuminen työyhteisön haasteena. Helsinki:
WSOY.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2008. Tutki ja kirjoita. 13–14., osin uudistettu
painos. Helsinki: Tammi.
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastettelun teoria ja
käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
Isoherranen, K. 2005. Moniammatillinen yhteistyö. Helsinki:WSOY.
Ivanoff, S & Hultberg, J. 2006. Understanding the multiple realities of everyday life:
Basic assumptions in focus-group methodology. Scandinavian Journal of
Occupational Therapy. 2006: 125–132.
Jutila, V., Järvelin, K., Kipi, E. & Kvist, H. 1996. Valtuutuksen aika. Helsinki: Sedecon.

78
Juuti, P. 2006 a. Organisaatiokäyttäytyminen. Aavaranta-sarja. Helsinki: Otava.
Karila, K. 1997. Lastentarhanopettajan kehittyvä asiantuntijuus. Lapsirakkaasta
opiskelijasta kasvatuksen asiantuntijaksi. Helsinki: Edita.
Karila,

K. & Nummenmaa, A.R. 2001. Matkalla
Kuvauskohteena päiväkoti. Helsinki: WSOY.

moniammatillisuuteen.

Katzenbach, J. & Smith, D. 1998. Tiimit ja tuloksekas yritys. Helsinki: WSOY.
Kauhanen, M. 2001. Olemme erilaisia, osaamme eri asioita. Lastentarhanopettajien
käsityksiä päiväkodin tiimityön edellytyksistä ja yhteydet tiimin oppimiseen.
Kasvatustieteen
pro
gradu
-tutkielma.
Jyväskylän
yliopisto.
Varhaiskasvatuksen yksikkö.
Keskinen, R. & Lounassalo, J. 2001. Elävätkö teoriat varhaiskasvatuksen arjessa?
Teoksessa: K. Karila, J. Kinos & J. Virtanen (toim.) Varhaiskasvatuksen
teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus, 228–250.
Keyton, J. 1998. Group communication. Process and analysis. London: Mayfield
Publishing Company.
Kiesiläinen, L. 1998. Vuorovaikutusvastuu. Ammatilliset
kasvatusyhteisössä. Hämeenlinna: Arator.

vuorovaikutustaidot

Kinos, J. 1997. Päiväkoti ammattikuntien kamppailujen kenttänä. Turku: Pallosalama.
Krüger, W. 2004. Tiimin vetäminen. Helsinki: Rastor.
Launis, K. & Engeström, Y. 1999. Asiantuntijuus muuttuvassa työtoiminnassa.
Teoksessa: A. Eteläpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus.
Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Juva: WSOY, 64–81.
Leigh, A. & Maynard, M. 1996. Leading your team. How to involve and inspire teams.
London: Nicholas Brealey Publishing.
Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. 1985. Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.
Mäntylä, R. 2002. Yksin mutta yhdessä. Opettajat omaa työtä ja oppilaitoksen toimintaa
kehittämässä. Hämeenlinna: Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu.
Nivala, V. 1999. Päiväkodin johtajuus. Rovaniemi: Lapin yliopisto.
Nivala, V. 2000. Johtajuus ja tiimiorganisaatio päivähoidossa. Oulun yliopisto.
Varhaiskasvatuskeskus.
Otala, L. 1996. Oppimisen etu – kilpailukykyä muutoksessa. Porvoo: WSOY.
Parker, G. 1996. Tiimipelaajat tiimityössä. Helsinki: Rastor.
Pearce, C.L. 2004. The future of leaership: Combining vertical and shared leadership to
transform knowledge work. Academy of Management Executive 18 (1), 47–
57.
Pirnes, U. 1994. Kehittyvät tiimit. Oitmäki: Aavaranta.
Rabiee, F. 2004. Focus-group interview and data analysis. Proceedings of the Nurtion
Society 2004, 63, 655–660.
Rodd, J. 2006. Leadership in early childhood. Maidenhead: Open University Press.
Ropo, A., Eriksson, M., Sauer, E., Lehtimäki, H., Keso, H., Pietiläinen, T. & Koivunen,
N. 2005. Jaetun johtajuuden särmät. Helsinki: Talentum.

79
Ruusuvuori, J., Nikander, P. & Hyvärinen, M. (toim.) 2010. Haastattelun analyysi.
Tampere: Vastapaino.
Thompson, L. 2001. Making the team: A guide for manager. New Jersey: Pearson
Prentice Hill.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2003. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki:
Tammi.
Sarala, U. & Sarala, A. 1996. Oppiva organisaatio – oppimisen, laadun ja tuottavuuden
yhdistäminen. 2. painos. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja
koulutuskeskus.
Senge, D.M. 1990. The fifth discipline. New York: Doubleday Currency.
Shonk, J. H. 1994. Tiimipohjaiset organisaatiot. Helsinki: Rastor.
Smithson, J. 2000. Using and analyzing focus groups: limitations and possibilitis. Int. J.
Social research methodology, 200, vol. 3, No. 2, 103–119.
Spiik, K-M. 2001. Tiimityöstä voimaa. Juva: WS Bookwell.
Vartiainen, U. 1997. Päiväkodin tiimityön toimivuus. Kasvatustieteen pro gradu tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Varhaiskasvatuksen yksikkö.
Venninen, T. 2007. Olen enemmän alkanut pohtimaan ja sanomaan ääneen mitä
ajattelen – ammatillinen kehittyminen ja yhteisöllinen palaute päiväkodin
työtiimeissä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta.
Tutkimuksia 82.
Wellins, R., Byham, W. & Wilson, J. 1991. Embowered teams. Creating selfdirected
work groups that improve quality, productivity and participation. San
Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Whalley, M. 1994. Learning to be strong. Wolverhapton: Universtiy of Wolverhapton.

80

LIITTEET
LIITE 1
HAASTATTELUN TEEMAT
Käsitellyt teemat olivat:
Oman tiimityön arviointia menneeltä lukuvuodelta.
Tiimien toimintatavat, tavoitteet, vastuun jakautuminen, palaute, erilaisen osaamisen
huomioiminen, työnjako tiimeissä, arviointi.
Huipputiimin kuvailua
Tiimin kehitysvaiheiden pohtiminen
Tiiminvetäjän tehtävät ja vaatimukset
Jaettu johtajuus
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LIITE 2
ESIMERKKI AINEISTON KÄSITTELYSTÄ
MERKITYKSELLISET ILMAISUT
Kukaan ei vedä mattoa kenenkään alta
Innostus yhteisestä tekemisestä
Omaan pussin vetäminen, ei pysy sovitussa
Yhteiset linjat ja pelisäännöt
Yhteinen ymmärrys lapsista
Koko tiimillä hoidettu asia
Uuden jäsenen ulkopuolinen olo
Tiimin jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät
henkilökohtaisen elämän vaikutuksen työhön
(esim. ”huonotuulisuus”)
Uudelle jäsenelle ei kerrota, mitkä systeemit
tiimissä
Kahden tiiminjäsenen ”liitto”
Keskusteleminen, että ymmärtäisi toisen
ajatusmaailmaa
Synkeys ja puhumattomuus tiimissä
Patoutumien purkaminen ”suoraa
laukomalla”
Lto:na viimekäden vastuu kaikesta
Helppo toimia hoitajana, kun lto suunnittelee
Kaikki suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä
Lto ei saa ”kyykyttää” ja osoittaa olevansa
korkeammalla
Alan vaihdos, jos työnkuvat liian erilaiset
(lh)

ALATASON KATEGORIAT
Sitoutuminen

YLÄTASON KATEGORIA
Tiimiosaaminen

Luottamus

Tiimiosaaminen

Kommunikaatio

Tiimiosaaminen

Osallistuminen

Tiimiosaaminen

LIITE 3
REDUSOINTI JA ENSIMMÄISEN VAIHEEN KLUSTEROINTI
1. VAIHE (redusointi)
Merkittävät tekijät tiimityössä
Roolit ja tehtävät tiimeissä
Tiiminjäsenten keskinäiset suhteet
Tiimioppiminen

2. VAIHE (klusterointi)
Osaamisalueet (Wellin´s ym.)

Tiimin kehitysvaiheet
Organisaatioon liittyvät asiat

Tiimin kehitysvaiheet
Tiimimuodostaminen, käytänteet ja tuki

Tiiminvetäjyyteen liittyvät asiat

Tiiminvetäjyys: tehtävät, ominaisuudet

Jaettuun johtajuuteen liittyvät asiat

Jaettu johtajuus
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LIITE 4
TOISEN VAIHEEN KLUSTEROINTI
PÄÄLUOKKA

YLÄLUOKKA

ALALUOKKA

TIIMITYÖ PÄIVÄKODISSA

Tiimien
muodostaminen

Omat toiveet
Persoonallisuuksien yhteensopivuus
Osaamisen tasapainottuminen

Tiimiosaaminen

Sitoutuminen
Luottamus
Kommunikaatio
Osallistuminen
Tavoitetietoisuus ja prosessiorientaatio
Yhdessä oppiminen

Tehtävät

Perustehtävästä huolehtiminen
Tiimin sisäiset prosessit

Ominaisuudet

Tarkkanäköisyys ja havainnointikyky
Oikeudenmukaisuus ja laajakatseisuus
Yhteistyötaidot
Tietämys ja asioiden hoitamiskyky

Tiiminvetämisen
tukeminen

Tuen saannin mahdollistaminen toiminnan
rakenteilla
Johdon tuki

Pedagogisen
johtajuuden jatkumo

Johtamisen jakaminen
Itsenäiset tiimit

TIIMINVETÄJÄ

ORGANISATORINEN TUKI
TIIMINVETÄMISEEN JA
TIIMITYÖHÖN
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LIITE 5
ABSTRAHOINTI

7 KEHITTYVÄ TIIMI OPPIVAN ORGANISAATION PERUSYKSIKKÖNÄ
7.1 PÄIVÄKODIN TIIMIN TOIMINTAEHDOT
7.1.1 Tiimien muodostaminen
7.1.2 Tiimiosaaminen
7.2 TIIMINVETÄJÄ
7.2.1 Tiiminvetäjän tehtävät
7.2.2 Tiiminvetäjän ominaisuudet
7.3 ORGANISATORINEN TUKI TIIMINVETÄMISEEN JA TIIMITYÖHÖN
7.3.1 Tiiminvetämisen tukeminen
7.3.2 Pedagogisen johtajuuden jatkumo

