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» Antti Maunu, VTT,
joka toimii vapaana tutkijana, 
kouluttajana ja konsulttina 
koulutuksen kentillä.

Itseohjautuvuus opettajan työssä ja 
kouluorganisaatiossa 
Itseohjautuvuus on nouseva trendi opetuksen ja koulutuksen kentällä. Itseohjautuvuudesta 
puhutaan ja siltä odotetaan paljon, ja sen ajatellaan oleva ratkaisu monenlaisiin ongelmiin. It-
seohjautuvuutta pidetään takeena joustavalle ja tulokselliselle oppimiselle. Itseohjautuvuuden 
myötä myös opettajien sekä muiden asiantuntijoiden uskotaan ratkaisevan muuttuvan koulu-
tuksen ja oppilaitosorganisaatioiden ongelmia tarkoituksenmukaisesti.

Itseohjautuvuuden teemat nostavat esiin myös 
haasteita. Ensimmäinen ongelma on itseohjautu-
vuuden määrittely: mitä se on ja mitä se tekee? 
Toinen ongelma on itseohjautuvuuden toteu-
tuminen käytännössä. Mistä itseohjautuvuutta 
saadaan, mitä tekoja itseohjautuvuuden synty 
edellyttää ja mitä tekoja itseohjautuvuus tuottaa 
opettajien tai oppilaiden arkeen?

Tässä kirjoituksessa tarkastelen itseohjautuvuut-
ta opettajan työn ja oppilaitosorganisaatioiden 
toiminnan kannalta. Oppilaiden ja opiskelijoi-
den itseohjautuvuuteen palaan toisessa tekstissä 
myöhemmin.

Itseohjautuvuuden määrittelyä: 
uutta vai vanhaa?
Toistaiseksi laajin suomalainen puheenvuoro it-
seohjautuvuudesta on Frank Martelan ja Karo-
liina Jarenkon (2017) toimittama teos Itseohjau-
tuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa? Se 
antaa eväitä vastata etenkin kysymyksiin itseoh-
jautuvuuden määrittelystä. Kirja sanoittaa hyvin 
niitä keskusteluita ja näkökulmia, joita itseohjau-
tuvuuden ympärillä liikkuu.

Martelan ja Jarenkon kirjassa (2017) itseohjautu-
vuus ilmenee yhtäältä toiminnan organisoitumisen 
tapana, siis periaatteena, jonka perusteella jaetaan 
työt ja vastuut työyhteisöissä. Perinteiset organisaa-

tiot toimivat hierarkkisissa linjoissa niin, että ylem-
pi porras tekee päätökset ja suunnitelmat, ja sen jäl-
keen kontrolloi, että alemmilla tasoilla ne pannaan 
toimeen ja suoritetaan. Itseohjautuvassa organisaa-
tiossa puolestaan kaikki toimijat tekevät sitä, mitä 
kulloinkin tarvitsee, jotta työt tulevat tehtyä tarkoi-
tuksenmukaisesti ‒ ja kaikilla portailla on tähän riit-
tävä osaaminen, motivaatio sekä päätösvalta.

Toiseksi Martelan ja Jarenkon kirjassa itseohjautu-
vuus nähdään yksilön psykologisena valmiutena 
toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen 
ja kontrollin tarvetta. Tälle esitetään kolme ehtoa. 
Ensimmäinen on itsemotivoituneisuus eli halu py-
syä liikkeessä ja tehdä asioita omaehtoisesti. Toinen 
on päämäärätietoisuus eli käsitys siitä, mitä tavoitet-
ta kohti toimija itseohjautuu. Kolmas on osaaminen 
eli riittävät taidot itseohjautuvuuden toteuttamisek-
si käytännössä. (Martela & Jarenko 2017, 12.)

Yksinkertaisiksi määritelmiksi riisuttuna itse-
ohjautuvuus vaikuttaa hyvältä ja kannatettavalta 
ilmiöltä. On kuitenkin perusteltua kysyä myös, 
mikä on oikeastaan itseohjautuvuuden uutuus-
arvo. Jo pienviljelijä-Suomessa tehtiin itsenäisillä 
tiloilla kaikenlaista, mitä tehdä piti, jotta selvit-
tiin hengissä talven yli. Myös oppilaitosorgani-
saatioissa opettajilla on perinteisesti ollut korkea 
ammattitaito ja sitoutuneisuus sekä suuri autono-
mia oman työnsä toteuttamisessa. Vuosikymme-
niä on puhuttu niin mediassa kuin työpaikoilla 
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siitäkin, kuinka oikea asenne ja motivaatio ovat 
kaikkein tärkeintä työpaikoilla ja ylipäänsä elä-
mässä. Tästä näkökulmasta itseohjautuvuuden 
ideat eivät vaikuta kovinkaan vallankumouksel-
liselta, vaikka ne mielekkäitä olisivatkin.

Tuttuja ideoita uudessa 
kontekstissa
Itse näen itseohjautuvuuden uuden nousun ta-
kana laajempia yhteiskunnallisia kehityskulkuja. 
Vaikka itseohjautuvuuden perusideat ovat tuttu-
ja, suomalainen yhteiskunta ja sen toimintaym-
päristöt muuttuvat kovaa vauhtia. Tämä asettaa 
uudenlaisia haasteita, joita myös itseohjautuvuu-
den odotetaan osaltaan ratkaisevan. Toisin sa-
noen itseohjautuvuuden uutuusarvo tulee siitä, 
että sen odotetaan vastaavan uusiin kysymyksiin.

Koulutuskentällä keskeinen muutos on se, että ar-
kityön ja toiminnan organisointi eri toimijoiden ja 
hallinnonalojen välillä on käynyt hankalammaksi. 
1980-luvulla kaikki opetussuunnitelmien yksityis-
kohdatkin oli tarkoin määritelty. Rehtorit pitivät 
arjen lankoja käsissään autoritaarisella, mutta ar-
kea ohjaavalla otteella, ja lääninhallitusten tarkas-
tajat kiersivät tarkastamassa, että kouluilla tehtiin 
oikeita asioita ja kirjoitettiin siistillä käsialalla. Toi-
minta oli nykynäkökulmasta huvittavan jäykkää ja 
pikkutarkkaa, mutta samalla myös kokonaisvaltai-
sesti organisoitua ja koordinoitua. 

Nyt esimerkiksi opetussuunnitelmat muuttuvat 
melkeinpä jatkuvasti yhden prosessin myötä. Toi-
nen prosessi muuttaa ryhmäkokoja ja -rakenteita 
muun muassa erityisen tuen tarvitsijoiden inte-
graation myötä. Samaan aikaan koulurakennus-
ten sisäilma sairastuttaa sankoin joukoin lapsia ja 
aikuisia, eikä siihen vaikuttamiseen tunnu puo-
lestaan olevan minkäänlaisia prosesseja. Työn ja 
toiminnan kokonaisorganisointi on käynyt hanka-
lammaksi, monin paikoin suorastaan kriisiytynyt. 

Tähän aitoon ja akuuttiin ongelmaan itseohjau-
tuvuus tarjoaa näennäisesti helpon lääkkeen, ja 
on ymmärrettävää, että siihen mielellään myös 
tartutaan. Luottamus siihen, että itseohjautuvat 
ja asiantuntevat opettajat hoitavat hankalatkin 
asiat kuntoon itse, on suuri ja sinänsä arvokas. 

Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että suositus 
tai kehotus itseohjautuvuuteen ei useinkaan anna 
työntekijöille resursseja, valmiuksia ja valtaa rat-
kaista käytännössä opetussuunnitelmauudistusten 
haasteita, oppijoiden moninaisia ongelmia tai vaik-
kapa sisäilmaongelmia. Silloin arkityön organisoin-
nin ja koordinoinnin ongelmat eivät ratkea, vaan 
arjessa ne voivat jatkua ja syventyä entisestään. 

Monimutkaisten muutosten toteuttamiseen ja on-
gelmien ratkaisuun tarvitaan ihmisten työaikaa sekä 
resursseja. Toiminnan organisointiin tarvitaan sel-
keitä ja pysyviä rakenteita sekä valtasuhteita, jotka 
takaavat järkevien muutosten läpiviennin järkevässä 
ajassa. Jotta organisaatioiden tai yksilöiden itseoh-
jautuvuudesta olisi käytännön hyötyä, myös näiden 
itseohjautuvuuden edellytysten on oltava kunnossa.

Ihanteesta utopia, utopiasta normi
Toinen yhteiskunnallinen tekijä itseohjautuvuu-
den nousun taustalla on individualistinen arvo-
maailma, joka on vahvistunut Suomessa suuresti 
viime vuosikymmeninä. Myös itseohjautuvuus 
saa siitä suuren osan voimaansa. Itseohjautuvuus 
on individualistinen lupaus: se antaa mahdolli-
suuden tehdä, valita, päättää, johtaa ja kehittää 
itse, ilman esimiesten tai byrokratian rajoitteita. 
Kuka sellaista voisi vastustaa? 

Kääntöpuolena on myös tässä yhteydessä se, että 
itseohjautuvuuden lupaus ei aina yllä arkeen ja sen 
tekoihin. Teemme valintoja puitteissa ja olosuhteis-
sa, joita emme ole itse valinneet. Siksi yksilölliset va-
lintamme eivät aina kykene myöskään muuttamaan 
todellisissa olosuhteissa tapahtuvaa toimintaa.
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Tästä näkökulmasta itseohjautuvuus näyttäytyy 
tyypillisenä utopiana. Se on vahva ja arvokkaana 
koettu ihannemaailma, jota ei käytännössä kui-
tenkaan ole helppo saavuttaa. Utopiat ovat tär-
keitä yhteiskunnan kehitykselle ja ihmisten jak-
samiselle, mutta niitä ei pidä ottaa konkreettisina 
toimintasuosituksina.

Utopioilla on myös vaaransa. Ne muuttuvat 
helposti normeiksi ja edelleen valikoinnin ja 
vallankäytön välineiksi. Niin myös nykykeskus-
teluissa ne oppilaat, opettajat ja organisaatiot, 
jotka onnistuvat toimimaan itseohjautuvuuden 
ihanteiden mukaisesti, ilmenevät helposti valio-
yksilöinä tai -yksiköinä. Kaikki kunnia heille ja 
heidän taidoilleen, mutta jos itseohjautuvuuden 
edellytyksistä ja sitä edistävistä teoista ei ole sel-
keää ymmärrystä, itseohjautuvuuden valmiudet 
näyttäytyvät helposti yksilöiden persoonallisina 
ominaisuuksina. Se taas johtaa helposti jakoon 
hyviin tyyppeihin sekä niihin toisiin, joiden osa 
on olla muutosvastarintaisia, vanhanaikaisia, ra-
sittavia tai muuten hankalia. Negatiivinen arvot-
taminen tai leimaaminen ei kuitenkaan johda or-
ganisaation tai yksilöiden itseohjautuvuuden li-
sääntymiseen. Pikemminkin se houkuttelee esiin 
konflikteja ja muita ongelmia työyhteisöissä.

Tarvitaan ohjausta 
itseohjautuvuuteen
Suhtautuminen oppilaisiin ja opiskelijoihin on 
viime vuosikymmeninä muuttunut yhä kunnioit-
tavammaksi ja moninaisuutta tunnustavammak-
si. Erilaiset taidot ja valmiudet sekä tuen ja oh-
jauksen tarpeet tunnistetaan, ja tukea ja ohjaus-
ta on tarjolla mitä moninaisimpiin tilanteisiin. 
Oppilaita ei arvioida sen perusteella, millaisia 
valmiuksia tai ominaisuuksia heillä jo valmiiksi 
on ‒ suoriutuvatko he esimerkiksi ilman ohjaus-
ta jostain monimutkaisesta oppimisprosessista 

‒ vaan heidän osaamistaan vahvistetaan aktiivi-
sesti ja ohjatusti. Sitä on opetus.

Toivoisin, että sama realismi ulottuisi myös opetta-
jin sekä koulujen ja oppilaitosten muihin työnteki-
jöihin. Myös ammattilaiset ovat erilaisia ja osaavat, 
haluavat ja arvostavat eri asioita. Se ei kerro vält-
tämättä mitään siitä, millaisia tyyppejä he ovat tai 
kuinka hyvin he hoitavat työnsä oppilaiden kanssa. 
Jos opettajien toivotaan oppivan uusia asioita tai 
toimintatapoja tai jos organisaation toimintatapoja 
muutetaan, siinä tarvittavaa osaamista pitää vahvis-
taa aktiivisesti ja ohjatusti. Sitä on johtaminen.

Itseohjautuvuus on vanhastaan ollut suomalais-
ten opettajien vahvuus. Todennäköistä on, että 
itseohjautuvuutta tarvitaan jatkossa yhä enem-
män. Kukaan ei tunne opettajan työtä ja sen ke-
hittämistä paremmin kuin opettajat itse, ja siksi 
parasta tulosta saadaan ohjaamalla opettajia ke-
hittämään itse omaa työtään paremmin. Jatkossa 
johdon ja esimiesten resurssit ohjata opettajien 
arkityötä tuskin myöskään lisääntyvät, ja sekin 
lisää itseohjautuvuuden tarvetta. 

Itseohjautuvuuden vahvistaminen edellyttää kuiten-
kin johdonmukaista ja usein pitkäkestoista ohjaa-
mista eikä vain tavoitteiden nimeämistä. Toisin sa-
noen itseohjautuvuuteen siirtymistä ja muita muu-
toksia pitää aktiivisesti johtaa ja tukea, ja sen tulee ta-
pahtua opettajien ja oppijoiden arjen työprosessien 
tasolla. Jotta itseohjautuvuus voisi vahvistua, ensin 
on vahvistettava itseohjautuvuuden edellytyksiä ja 
valmiuksia niin organisaatiossa kuin yksilötasolla. 

Itseohjautuvuus on investointi ‒ joskus suuri ja 
kalliskin, mutta todennäköisesti silloinkin kan-
nattava. Jos oppilaitosten johdosta ei löydy riit-
tävää investointiosaamista, sitä on syytä hakea 
sieltä, missä osaamista on. 

Lähde
Martela, F. & Jarenko, K. (toim.) 2017. Itseohjautuvuus – miten organi-

soitua tulevaisuudessa? Helsinki: Alma Talent.


