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Työryhmätyöskentelyä uudistamassa – rehtoriryhmän yhteinen työryhmätehtävä 

 

Työyhteisössämme on jo vuosien ajan noudatettu jaetun johtajuuden mallia. Tämä tarkoittaa, että 

koulun tehtäviä jaetaan useammalle henkilölle. Samalla huolehditaan, että työyhteisö on tietoinen, 

kenelle mikäkin tehtävä kuuluu. Tähän johtamisen malliin uusimpana liitettiin työryhmätyöskentely. 

Tavoitteena oli jakaa koko koulua koskevia tehtäviä tasaisemmin, ryhmille, jotka ottavat vastuuta 

asiasta. Näin myös eri kouluasteiden edustus ja kuuluvuus tulisi paremmin esille. Mielenkiintoinen ja 

mielestäni oikeudenmukainen malli!  

 

Toteutus ei sitten tainnutkaan olla ihan sitä, mitä tavoiteltiin. En lähde pohtimaan, missä kohtaa on 

tehty huonoja valintoja tai ohjaus olisi ollut puutteellista, mutta ehkä työryhmien tehtävänanto ei 

ollut kirkas jokaisella. Rumasti sanottuna muutaman ryhmän kahvikerhoilusta olisi aika siirtyä 

eteenpäin. Uudistuminen menee selvästi ekosykliä mukaillen ja nyt tarvitaan jotain, millä siirrytään 

seuraavaan vaiheeseen.  

 

Työryhmätyöskentelyssä on ollut hyvää työryhmien tehtävät ja jäsenten heterogeenisyys. 

Ainoastaan esim. opetussuunnitelmavaiheessa muutama työryhmä on keskittynyt selkeästi OPS-

tekstien koordinoimiseen ja tuottamiseen. Lisäksi perusasteen ja lukion kehittämiseen ovat omat 

työryhmät. Kaikki muu, digitaalinen oppiminen, työhyvinvointi, Unesco, Vihreä Lippu, kielitietoisuus 

ja monet muut ovat olleet koko talon yhteisiä. Samoin työryhmien tehtäviä ja tavoitteita on 

vaihdettu aina tarpeen mukaan. Joustavaa ja reagoivaa siis!  

 

Miksi ja mistä sitten kuulee juttuja siitä, että työryhmässä voi olla sen tunnin kerran kuukaudessa ja 

tuijottaa kelloa – mitään ei tarvitse tehdä ja pois voi olla. Eivätkö kaikki sitoudu työhönsä samalla 

tavalla? Eikö kaikki työryhmien jäsenet tule kuulluiksi tasaveroisesti? Tekevätkö toiset työryhmän 

“enemmän” töitä kuin toiset? Saako joku työryhmä erikoiskohtelua – voivat tilata kahvia ja pullaa 

kokouksiinsa?  

 

Kuuntelevuus on yksi tärkeimmistä esihenkilön tehtävistä. Rehtoriryhmä otti työryhmäntyöskentelyn 

kuunteluun. Ensimmäinen havainto oli aika simppeli. Työryhmiltä puuttui valta, koska 

opettajayhteisöt ovat erittäin tasa-arvoisia ja kollegiaalisia, niin toisen työryhmän oli huono lähteä 

sanelemaan, mitä koko työyhteisön tulisi tehdä. Työryhmien pitäisi siis voida ohjeistaa opettajia 

toimimaan niin, että tuloksena on koko koulun (työyhteisön) hyvä. Seuraava uudistus oli helpompi 

toteuttaa, työryhmät saivat pienen budjetin, jonka voisi käyttää juuri niin kuin työryhmä itse haluaisi. 

Enemmistö työryhmistä tilasi kokouksiin kahvia ja pullaa koulun kahvilasta. Tämän ymmärtää hyvin, 

kokoukset ovat usein iltapäivällä viimeiseksi, mutta epäilen, että työpäivän tauottaminen on jäänyt 

monella vähiin ja iltapäivän kahvihetki on enemmän kuin pieni piristys. Kahvittelu myös luontevasti 

avaa suut ja kohdentaa huomiota kollegaan ja hänen ajatuksiinsa. Kahvikupin ääressä on luontevaa 

jakaa ajatuksia ja asioita.  

 

Entä työryhmien heterogeenisyys, miten sitä voidaan ratkoa? Toivottavasti ei millään! Työyhteisö 

tarvitsee erilaisia näkökulmia, alakoulun, yläkoulun, lukion, luokanopettajan, aineenopettajan, 

kansainvälistä kuin kansallista näkemystä. Työryhmien kokoonpano ja osaaminen luovat rikkaan ja 



monipuolisen joukon. Ehkä tavoite on enemmän siinä, miten saamme kaikki äänet ja näkemykset 

kuuluville? Kuitenkin työryhmän tavoitteena on sanoittaa mitä oppiminen on työyhteisössämme. 

Lisäksi työryhmissä olisi tavoitteena hioa karkeimmat särmät, niin että voimme puhua 

mahdollisimman yhteisellä suulla. Jos kuuluu kommentteja ihmisten erilaisesta kohtelusta tai 

käyttäytymisestä, niin tähän tulee tarttua heti ja todeta, että aika on toinen, meillä on meneillään 

kulttuurin muutos. Jokainen työyhteisömme jäsenen tulee olla sitoutunut koko talon yhteisiin 

tavoitteisiin.  

 

Miten työryhmätyöskentelyyn on sitten sopeuduttu? Osalle opettajista muutos on aina shokki, 

vanha totuttu ei enää käy, pitää mukautua uuteen. Opettajan tulee etsiä paikkaansa ja olla hetken 

epämukavuusalueella. Osa opettajista janoaa ja vaatii muutosta säännöllisin väliajoin, osalle tämä on 

stressin paikka. Työryhmätyöskentelyyn suosittelen mahdollisimman tarkkaa tehtävänkuvausta. 

Jokaisen työryhmälle kannattaa asettaa tavoite, käydä tarvittava tavoite- ja tehtäväkeskustelu sekä 

kuunnella ja tukea ryhmää mahdollisissa kriiseissä. Omassa työyhteisössäni on tehty sellainen 

ratkaisu, että rehtoriryhmä on yksi ryhmä, eikä jakaantuneena eri työryhmiin. Tämä on mielestäni 

hyvä ratkaisu, työryhmätyöskentelyn tulee olla tasa-arvoista, uutta luovaa, eikä missään nimessä 

rehtorin reaktioita tarkkailevaa.  

 

Tulevaisuutta varten asetan muutaman tavoitteen. Työryhmille pitää antaa aikaa ja näköaloja. Työ 

on nyt sidottu kahden vuoden rytmiin, sitten mietitään työryhmien jakoa ja tehtäviä. Mielestäni koko 

työyhteisössä pitäisi olla jonkinlainen näkemys viiden vuoden päähän, missä ollaan niin yhteisönä 

kuin yksilönä. Strategian luominen ei saa jäädä yhteen näkemykseen vaan kuten maailmanhistoria 

on meille karusti näyttänyt, niin vaihtoehtoja tulee olla. Mielellään positiivisia sellaisia. 

Työryhmätyöskentelyn tulee olla sitouttavaa. Siis siinä mielessä, että työryhmän jäsen näkee roolinsa 

ja vastuunsa työskentelyssä, kokee olevansa osaaja ja kehittäjä, vievänsä koko koulua eteenpäin. 

Uskon, että tehtävänannolla, tavoitteiden asettamisella, kuuntelulla ja keskustelemalla pääsemme 

vielä pitkälle!  

 

Nimimerkki “Havainnoija”  

 

 


