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Abstract
The aim of this research was to describe leading in the basic education in its context. In this study,
the following items regarding the leaders of the basic education are described: conceptions of the
current situation, leadership in the basic education and changes in work as a part of the operational
environment. According to the contextual model, leadership in the basic education is societal as well
as interactive and social interpersonal action extending from micro to macro level. The theoretical and
methodological frames of this study have been constructed in a process. The theoretical frame has
developed during the research process and thus affected the methodology – despite certain
preconceptions and understanding which the researcher has had of the phenomenon.
In this study, a survey questionnaire was used to gather empirical data. The survey research was
made in 2002, and 141 leaders of the basic education returned the questionnaire. The response rate
was 74%. The data from the thematic interviews were used to supplement and deepen the research
data gathered by questionnaires. The themes of the interviews were formed according to the items the
researcher wanted to specify or deepen in the data gathered from the questionnaires.
According to the research results, external reasons to apply for a leadership in the basic education
are highly important, and that prior leadership training has not been given for the role. 49% of the
leaders participating in this study have not sought a leadership role nor received any kind of training
before beginning as a leader. The results show that the community contexts are very dissimilar and
changing. The schools of these leaders had 9–608 pupils. The number of teachers in the schools varied
from 1 to 51. This shows how different the duties of a leader in the basic education can be. Also the
social situation of the basic education is changing. Schools are closed and replaced by large school
units, which carry out the principle of integrated basic education.
The results show that the decisions made on the local level affect the leading in the basic education
most. The leaders were of the opinion that in their leading, managing things is emphasized (70% of
working time); at the time of the survey only one third of the time was estimated to be spent on leading
people. The leaders of the basic education thought that their work is comprehensive and it includes
co-operation regarding the managing of practicalities. The work was considered to be demanding and
future-oriented. However, the work of the basic education leaders has contradictory elements due to
the development demands set by work organization and local level. There is a threat that the
contradictions between the practice and the general demands of leading become more common when
organizations' power of decision increase.
In this study, also the transition to the new transmodern era is examined from the point of leading
on the grounds of the research literature. In the schools transmodernism would emphasize activities
based on experiment and experience. Trusting in progress, development and future is central in the
leadership. Transmodern leadership means leading with human dignity. In the schoolwork this means
that school hierarchy can be reduced by creating more co-operation and teamwork. Transmodernism
emphasizes subjectivity and one's own critical thinking in relation to change.

Keywords: contextuality, leadership in basic education, transmodern
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tehtävänä oli kuvata peruskoulun johtamista kontekstissaan. Tutkimuksessa kuvataan
peruskoulun johtajien käsityksiä vallitsevasta tilanteesta, peruskoulun johtamisesta sekä työhön
liittyneistä muutoksista osana toimintaympäristöä. Peruskoulun johtaminen kontekstuaalisen mallin
mukaan on mikrotasolta makrotasolle ulottuvaa yhteiskunnallista ja ihmisten välistä
vuorovaikutuksellista toimintaa. Tutkimuksen teoreettinen rakenne ja siihen liittyvät metodologiset
valinnat ovat muodostuneet prosessinomaisesti. Teorian osuus on tarkentunut tutkimuksen kuluessa
ja sitä kautta vaikuttanut metodologian tarkasteluun huolimatta tietynlaisesta ennakkonäkemyksestä
ja ymmärryksestä, mikä tutkijalla on ollut tutkittavasta ilmiöstä.
Kokemusperäistä materiaalia tässä tutkimuksessa saatiin survey-kyselyllä. Vuonna 2002
suoritettuun kyselyyn vastasi 141 peruskoulun johtajaa ja palautusprosentiksi muodostui 74 %.
Teemahaastattelulla täydennettiin ja syvennettiin kyselyllä saatua aineistoa. Teemahaastattelun
aihepiirit muotoutuivat sen perusteella, mihin asioihin haluttiin tarkennusta ja syventämistä kyselystä
saadun aineiston pohjalta.
Tulokset osoittavat, että ulkopuoliset peruskoulun johtajaksi hakeutumisen syyt ovat varsin
tärkeät eikä ennakoivaa koulutusta johtamistyöhön ole saatu. Tutkituista johtajista 49 % ei ole tähän
työhön hakeutunut eikä ole saanut siihen koulutusta ennen työn aloittamista. Toimintaympäristö on
tulosten mukaan hyvin erilainen ja muuttuva. Johdettavissa kouluissa oli 9–608 oppilasta ja koulujen
opettajamäärät vaihtelivat 1–51 opettajan välillä. Tämä on osoitus peruskoulun johtajan työn
erilaisuudesta. Peruskoulutuksen yhteiskunnallinen tilanne on myös muuttumassa. Kouluja
lakkautetaan ja tilalle tulee suuria yksiköitä, jotka toteuttavat yhtenäisen perusopetuksen periaatetta.
Tulosten perusteella peruskoulun johtamiseen vaikuttavat eniten paikallistasolla tehtävät
päätökset. Johtajat olivat sitä mieltä, että johtamisessaan painottuu asioiden johtaminen (70 %) kun
ihmisten johtamiseen kului kolmasosa ajasta kyselyn suorittamishetkellä. Peruskoulun johtajien
mielestä heidän työnsä on kokonaisvaltaista ja käytännön asioiden hoitamiseen liittyvää yhteistyötä.
Se koettiin haasteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuneeksi työksi. Peruskoulun johtajan työ on
kuitenkin ristiriitaista sekä työorganisaation että paikallistason kehitysvaatimusten vuoksi. Ristiriidat
johtamisen yleisten vaatimusten ja käytännön suhteen ovat vaarassa kasvaa organisaatioiden
päätösvallan kasvaessa.
Työssä tarkastellaan tutkimuskirjallisuuden perusteella myös siirtymistä uuteen transmoderniin
aikaan johtamisen näkökulmasta. Koulussa transmodernismi ilmenisi kokemuksellisena ja
elämyksellisenä toimintana. Johtamisessa keskeistä on luottaminen edistykseen, kehitykseen ja
tulevaisuuteen. Transmoderni johtaminen on ihmisarvoista ihmisten johtamista. Koulutyössä tämä
tarkoittaa sitä, että yhteistyön ja tiimityön lisääntyminen vähentää hierarkkisuutta. Transmoderni
johtaminen korostaa subjektiivisuutta ja omaa kriittistä ajattelua suhteessa muutokseen.

Asiasanat: kontekstuaalisuus, peruskoulun johtaminen, transmoderni

Esipuhe
Tutkimuksen tekeminen on prosessi, jonka aikana avautuu uusia ajatuksia. Ne saattavat
näyttämään menneen ja tulevan erilaiselta. Se, mitä on kirjoitettu eilen, saattaa näyttää
tänään toiselta. Johonkin kohtaan on siitä huolimatta laitettava piste. Peruskoulun johtaminen tutkimuskohteena tässä tutkimuksessa on omakohtaisesti koettua. Kiinnostukseni
tutkittavaan aiheeseen on siten noussut käytännön työstä, joka on mielestäni ollut haastavaa ja innostavaa. Ehkäpä juuri siksi se on ollut motivoivaa ja vaatinut pohdintaa, koska
aihetta oli syytä ryhtyä tutkimaan.
Suurimmat kiitokseni tutkimukseni ohjaamisesta kuuluvat prosessori Eeva Hujalalle.
Hän suhtautui alusta pitäen suunnitelmaani joustavasti, kannustavasti, ennakkoluulottomasti ja ennen kaikkea asiantuntevasti. Ohjaussuhde on ollut kiitettävä, asiallinen ja toimiva. Palaute, jota olen professori Hujalalta saanut, on ollut rohkaisevaa ja kriittistä ja
koko tutkimusprosessin ajan. Hän on kyennyt näkemään kokemani prosessin myös vaihe
vaiheelta, mitä arvostan. Ilman hänen panostaan työni ei olisi edennyt suunnitellussa
ajassa. Kiitän myös tutkimukseni esitarkastajina toimineita prosessori Kauko Hämäläistä
ja professori Reijo Raivolaa saamastani palautteesta ja tutkimustani jäsentäneistä korjausehdotuksista.
Vaimoni Pirjo on suuntautunut jo ennen minua tutkimukseen. Ilman tätä suuntautumista ja perheen sisäisiä käytännön järjestelyjä tutkimukseni ei olisi ollut mahdollinen.
Tutkimustyöni on vaatinut perheen sisäisiä järjestelyjä monen vuoden ajan. Myös poikani Joonas on toivottavasti saanut vuorotteluvapaani aikana niitä kokemuksia, joita tarvitaan myöhempää elämää varten - kuin myös perheen muut lapset Anni, Jenni ja Aino.
Tutkimustyö on ollut myös henkilökohtainen prosessi. Erityisesti olen kokenut sen
haastavana työelämässä pitemmän ajan toimineena alan käytännön asiantuntijana. Olen
tiedostanut, että se on ollut ainutkertainen ja vaatinut tietynlaisen pysähtymisen eikä se
ole kaikille mahdollista. Henkilökohtainen prosessi tarkoittaa muuta kuin pelkästään
omistautumista tutkimustyölle. Se on työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamisessa ja
lienee monelle työelämässä toimivalle tutkijalle varsin vaativa asia.
Kiitän Oulun yliopiston lehtoria KL Jouni Peltosta ja Jyväskylän yliopiston Chydenius-instituutin Kokkolan yliopistokeskuksen vt. professoria Raine Vallia tilastolliseen
tutkimukseen liittyvistä neuvoista ja asiantuntevasta opastuksesta. Kiitos kuuluu myös
Kokkolan kaupungin koulutoimen rehtoreille kyselytutkimukseen liittyvistä esivalmiste-

lusta. Etenkin rehtori Arto Lauri on toiminut eri vaiheissa tutkimuksen lukijana ja arvokkaiden kommenttien antajana. Kiitän myös Keski-Pohjanmaan koulu- ja sivistystoimenjohtajia myönteisestä suhtautumisesta tutkimukseeni ja avunannosta kyselyn suorittamisessa keväällä 2002. Tällöin sain käsityksen, että tämäntyyppistä tutkimusta tarvitaan,
jotta peruskoulun johtamista voidaan työnä jäsentää. Tutkimustani pidettiin tärkeänä.
Kiitokset myös Keski-Pohjanmaan Kulttuurirahastolle ja Oulun yliopiston tukisäätiölle saamistani apurahoista. Henkilökohtainen ystäväni Jorma Konola on tuonut pitkän
johtamiskokemuksensa perusteella käytännön näkökulmaa johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hänen kanssaan käydyt keskustelut ovat tarjonneet arvokasta apua tutkimustulosten reflektointiin tutkimuksen eri vaiheissa.
Kokkolassa 15. kesäkuuta 2006
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1 Johdanto
Tutkimuksen kohteena on peruskoulun johtaminen. Se ei ole organisaation johtamista
perinteisessä merkityksessä tai liikemaailman näkökulmasta. Yhteneväisyyksiäkin on olemassa, mutta kytkennät eivät ole välttämättä niihin sopivia. Teoreettisen perustan valintaa on olennaisimmin suunnannut peruskoulun johtamisen sidonnaisuus eri toimintaympäristöihin. Tämä johtaa pohdintaan siitä, onko peruskoulun johtaminen itsenäistä johtamista. Koulu on sidoksissa paitsi koko koulutusrakenteeseen, myös siihen ympäristöön,
missä se fyysisesti toimii. Lindström (1995) on todennut, että koulutusjärjestelmä heijastaa yhteiskunnan asettamia koulutustarpeita. Koulutuksen voimavarat riippuvat yhteiskunnan kulloisestakin taloudellisesta, poliittisesta ja sosiaalisesta tilanteesta. Tämän
vuoksi näkökulman koulutusjärjestelmään ja johtamisen tutkimiseen on oltava laaja. Tässä tutkimuksessa johtamisen tarkastelu kytketään siihen kontekstiin, jossa johtajuus
rakentuu ja toimii.
Taustan merkityksen tarkastelu on oleellista arvioitaessa kouluorganisaation toimintaa. Koulusysteemissä on havaittavissa irrationaalisia piirteitä verrattuna muihin organisaatioihin. Missä muussa asiantuntijaorganisaatiossa esimerkiksi päätäntävalta on levinnyt niin laajalle? Myös muut kuin vanhemmat ovat ottaneet vastaan lisääntyneen vallan
koulukasvatuksesta. Vanhempien, oppilaiden tai eri sidosryhmien huomioiminen päätöksenteossa tuo koulutyölle ja johtamiselle erilaisia näkökulmia ja haasteita. Johtokuntien
tai koulutuslautakuntien päätöksenteko ja ratkaisut eivät välttämättä anna luotettavaa
kuvaa asiantuntijuudesta kouluorganisaatiossa. Koulun toimintaa ohjaavat monenlaiset ja
jopa keskenään kilpailevat tavoitteet ja kaikkia tyydyttävien päätösten tekeminen edellyttää laajaa sopimista. Kun tähän liitetään systeemin ulkopuoliset vaikutukset (lait, päätökset jne.), johtaminen muodostuu haastavaksi. Nämä asiat lienevät osittain syynä koulun
oletetun muutoksen hitaudelle. Kasvatustehtävän laajeneminen on tuonut kasvatukseen
myös globaaliset vaikutukset, jotka omalta osaltaan ovat vähentäneet alueellisten ja kansallisten vaikutusten osuutta.
Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu peruskoulun johtamiseen ja sen kontekstuaalisiin muutoksiin. Siihen kuuluvat johtamiseen vaikuttavat tasot laajentuen välittömästi
yhteiskunnalliselle tasolle asti. Koulutus ja johtaminen ovat yhteiskunnallista ja sosiaalista toimintaa, johon vaikuttavat myös koulukulttuuriin liittyvät tekijät. Sahlberg (1997,
8–10) erottaa koulutusjärjestelmän tarkastelussaan kolme eri näkökulmaa. Ensinnäkin
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koulun kehittämisen periaatteita ja käytäntöjä tutkiva suuntaus kuvaa koulun kehittämisen
traditiolle tyypillisiä ja eri päämääriin tähtääviä koulun toiminnan uudistushankkeita,
kuten erilaisia valtakunnallisia projekteja. Toinen on koulua käsittelevä tutkimusalue,
jossa paneudutaan koulun muutoksen analysoimiseen ja pohditaan kysymyksiä koulun
muutoksen luonteesta. Koulun muutosta tutkittaessa on yleensä erotettu toisistaan muutoksen sisältö, muutosprosessi ja muutoksen ympäristö (tai konteksti). Muutoksen substanssilla tarkoitetaan koulutuksen sisältöjen tai rakenteiden uudistamista. Muutoksen
kontekstiin kuuluu koulukulttuuri ja toisaalta se laajempi sosiaalinen ja yhteiskunnallinen
systeemi, jonka osa koulutusinstituutio on. Kolmas tutkimuksen kohde koulun uudistamisessa on menestyvien koulujen tutkimus, jolloin keskeinen kysymys on oppilaiden koulumenestyksen tutkiminen.
On esitetty näkemyksiä koulutuksen erillisyydestä muuhun elämään. Toisaalta tietoisuus ja keskustelu koulutuksen merkityksestä on lisääntynyt ja on aktivoiduttu koulutusjärjestelmää koskeviin laajoihin kysymyksiin ja muutoksiin erityisesti taloudellisten
lamakausien ja murrosten takia. Koulutus koetaankin keinoksi innovatiiviselle elämänstrategialle yhteiskunnassamme. Sosiaalisena yhteisönä koululle näyttää olevan tunnusomaista, ylläpitääkö koulu toisaalta enemmän tai vähemmän tiedostamattomasti ja passiivisesti tiettyjä perusideoita, arvoja, toimintatapoja ja rakenteita ja toisaalta pyrkiikö se
aktiivisesti niitä muuttamaan. Onko tavoitteena kulttuuristen käytäntöjen siirtäminen seuraaville sukupolville kasvatuksellisten keinojen avulla vai uudistaminen? Kouluun liittyvät eri osa-alueiden katsotaan vaikuttavan kokonaisuuteen ja muodostavan oman koulukulttuurinsa.
Johtamisen kannalta keskeisiä rakenteellisia muutoksia julkisessa hallinnossa on
1990-luvulla arvioitu olevan ohjausjärjestelmän, henkilöstöpolitiikan ja taloushallinnon
uudistukset. Itsenäisyyden päätöksenteossa on arvioitu lisääntyneen paikallistasolla. Mainitut muutokset ovat lisänneet peruskoulun johtajan ja koulun päätösvaltaa sekä vastuuta.
Pyrkimys informaatio-ohjaukseen lisää paitsi paikallistason merkitystä, myös yhä itsenäisempää johtamistoimintaa koulutasolla. Tässä tutkimuksessa pyrkimyksenä on toimijoiden ja rakenteiden välisen suhteen ja muutosten kuvaileminen toimijoiden kertomusten
kautta.
Eri koulutusinstituutioilla ja peruskoulun johtamisella on perinteensä. Tämä historiallinen kehys kunkin ajan omasta totuudesta, sen ymmärtämisestä ja muuttumisesta on tärkeä. Voidaan kysyä, mihin asioihin johtamiskäytännössä on kiinnitetty huomiota ja mitkä
ovat ne asiat, jotka korostuvat tällä hetkellä? Historiallinen aikaperspektiivi antaa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida johtamisen kehitystä ja laajentaa tietoisuutta johtamistoiminnasta. (Isosomppi 1996, 80–81). Peruskoulun johtamisen luonteesta, sen yhteiskunnallisista tehtävistä tai tehtävän tarkoituksenmukaisesta hoitamisesta on olemassa erilaisia
näkemyksiä. Johtamiseen liittyvä tieto on erityyppistä sen suhteen, mistä ja kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan. Koulun laajentunut tehtävä tuo koulutyöhön erilaisia näkökulmia, jotka olisi syytä tiedostaa johtamisessa. Tieto, olipa se muodollista tai epämuodollista, vaikuttaa mikrotasolta makrotasolle eli koko systeemin läpi. Mielipiteet johtamisesta, sen organisoimisesta ja johtamisesta perustuvat usein kokemukseen tai erilaisiin
toiminnallisiin käytäntöihin. Ne siirtyvät eteenpäin koko systeemissä. Siksi teoreettinen
tieto ja käytännöllinen tieto peruskoulun johtamisessa ikään kuin sulautuu saaden tietynlaisen luonteen. Millä tavalla johtamisessa huomioidaan tämä käytännön ja teorian ero vai
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onko niillä eroa? Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa myös kuvaa monimuotoisesta uskomus- ja tietoperustasta, mikä on johtamisen käytäntöjen taustalla.
Koulu on systeemi, jonka eri elementit ovat toisistaan riippuvaisia tietyin lainalaisuuksin. Tällainen näkökulma korostaa kokonaisvaltaisuutta ja orgaanisuutta. Sitä on kutsuttu
myös postmoderniksi näkökulmaksi. (Kääriäinen ym. 1997, Ruohotie 1996.) Tämän työn
tarkastelussa keskeistä on johtaminen kontekstissaan. Kouluorganisaation johtajan työ on
holistista ja siinä huomioidaan eri osa-alueiden merkitys johtamisessa. Kokonaisuuksia
tavoittava tutkimusote tarkoittaa sitä, että kasvatus ymmärretään ennen kaikkea kulttuurin ja yhteiskunnallisten rakenteiden muovaamaksi käytännöksi. Johtajan työ muodostuu
vuorovaikutuksesta organisaation sisällä ja sieltä ulospäin. Toisaalta on huomioitava
myös kansainvälinen taso ja sieltä tulevat vaikutteet työhön. Myös kouluorganisaation
yhteiskunnalliset ja paikallistason vaikutukset ohjausjärjestelmineen, säädöksineen tai
paikallistason hallinto-organisaation päätöksineen ajatellaan ohjaavan johtamista. Johtajalla on organisaatiossa toiminnallinen valta, mutta toisaalta koulun toimintaa ohjataan
myös ulkoapäin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtajan käsityksiä, ajattelua ja kokemuksia suhteessa tähän kokonaisuuteen ja muutokseen peruskoulussa.
Peruskoulun johtaminen nähdään nykyään pitkän kehityksen seurauksena laajemmin
kuin perinteisen modernin (tai postmodernin) aikakauden aikana. Tehtävä on laajentunut
yhteiskunnan monimuotoistumisen seurauksena ja pelkkien ohjeiden toimeenpanon ei
katsota riittävän. (Mustonen 2003, 19.) Modernin aikakauden koulujärjestelmä oli Ojasen
(2000, 33–34) mukaan sitoutunut tiedon pysyvyyteen, rationaalisuuteen ja byrokraattisuuteen. Leimallista oli ennustettavuus, luovuuden ja mielikuvien puute sekä ihminen tietoa
keräävänä subjektina hallitsemassa modernin oppimiskäsityksen ja teknologisen ajattelun
avulla itseään ja maailmaa. Postmodernismi on kyseenalaistanut tämän valtakulttuurin
aseman. Se kyseenalaistaa paitsi tieteellisen teorioiden perusteita myös muovaa itsetietoisempaa ihmisten palvelu- ja tietoyhteiskuntaa. Kasvatukseen liittyvät perinteiset ajattelutavat tulevat tarkastelun kohteeksi. Kyseenalaistaminen kohdistuu ajattelutapoihin, mielikuviin maailmasta ja myös kasvatukseen. Tavoitteena eivät ole kokonaisvaltaiset teoriat
vaan pirstaleisuus tälläkin alueella; tiede ei ole yhtenäistävä vaan se koostuu erilaisista
itsenäisistä alajärjestelmistä. Muodostuu rinnakkaisuutta ja päällekkäisyyttä kulttuurien ja
tieteen keskuudessa eri koulukuntien esiintyessä samanaikaisesti. (myös Lehtisalo 2002.)
Postmodernismia on vaikea määritellä tyhjentävästi. Ojanen (2000, 33–36) pitää postmodernismin piirteinä joustavuutta, suvaitsevaisuutta ja luovuuden arvostamista. Myös subjektiivinen tietoisuus maailman tulkitsemisessa, pirstaleisuus ja ”pienet kertomukset”
kuvaavat tätä kehitystä. Kulttuurin rakennemuutoksessa muutos postmoderniin yhteiskuntakehitykseen edellyttää yksilöiltä ammatillista uusiutumista, luovuutta, aktiivista omakohtaista kasvua ja korkeampaa koulutustasoa. Yhteiskuntakehityksestä on toki toisenlaisiakin mielipiteitä. Peltorannan (2001, 23) mielestä muutoksen nopeutta kuvastaa se, että
kun tutkijoiden parissa ei vielä ole päästy yksimielisyyteen siitä ollaanko jo siirrytty
modernista postmoderniin yhteiskuntaan, niin samanaikaisesti on esitetty jo siirtymää
transmoderniin aikaan. Sen keskeisenä sisältönä nähdään ihmisen ja luonnon välinen vuorovaikutus, kokonaisvaltainen ihmiskuva ja yhteisöllisyys.
Tässä tutkimuksessa ajattelun lähtökohta on, vaikka erilaisia näkemyksiä onkin esitetty, että modernin ja postmodernin ajasta ollaan siirtymässä uuteen transmoderniin ajatteluun. Postmoderni aika, jota tällä hetkellä eletään, vaikuttaa yhteiskunnallisen elämän ja
koulutuksen piirissä käytävään keskusteluun ja sitä kautta peruskoulun johtamiseen.
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Myös peruskoulun johtamisen voidaan arvioida olevan muutosvaiheessa. Ominaista johtamiselle on hajanaisuus ja erilaiset odotukset. Muutospaineet ja työn vaatimusten lisääntyminen rakenteellisten ja lainsäädännöllisten muutosten seurauksena ovat saattaneet
aiheuttaa tilanteen, joka on lisännyt yleisesti työn hajanaisuutta. Ekologinen teoria pyrkii
jäsentämään elämisen rakenteita ja se mahdollistaa jäsentämään johtamisen kontekstia
sen eri tasoilla.

2 Johtamispuheiden tarkastelua
2.1 Johtamisen tutkimuksen paradigmoja
Seuraavaksi tarkastellaan organisaatio- ja johtajuusteoriaa, jonka ovat esitelleet Burrell ja
Morgan (1979). Siitä käyvät ilmi eri näkökulmat organisaation tarkasteluun johtamisen
kannalta ja tutkimuksen eri muotojen väliset suhteet, jota ne heijastavat. Jokainen neljä
paradigmaa sisältää olennaisesti erilaiset merkitykset organisaation tutkimuksessa. Suomalaisista tutkijoista Silén (1995) on käyttänyt kyseistä neljän paradigman mallia omassa
organisaatio- ja johtamistutkimuksessaan. (ks. myös Sarala 1988, 140, Vulkko 2001, 10.)
Kuviosta 1 käy ilmi neljän paradigman luokittelu.
OLETTAMUKSET YHTEISKUNNAN LUONTEESTA
Radikaali muutos
Subjektiivisuus

OLETTAMUKSET
TIEDON LUONTEESTA
OBJEKTIIVISUUS

Säännöstely

Radikaali
humanistinen
koulukunta

Tulkitseva
koulukunta

Radikaali
strukturalismi

Funktionalismi

Kuvio 1. Organisaatio- ja johtamistutkimuksen luokittelukaavio (Burrell ja Morgan Silenin
1995, 66 mukaan).

Funktionalistinen paradigma on ollut keskeisessä asemassa johtamista ja organisaatioita
käsittelevissä tutkimuksissa. Se perustuu oletukseen, että yhteiskunnalla on konkreettinen, todellinen olemassaolo ja systeeminen luonne, joka tuottaa säännönmukaisia toimintoja. Se rohkaisee lähestymään sosiaalista teoriaa, joka painottaa ymmärtämään ihmisen
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roolia yhteiskunnassa. Käyttäytyminen nähdään kontekstiin sidottuna konkreettisessa
maailmassa ja todellisissa sosiaalisissa suhteissa. Funktionaalinen näkökulma on säännönmukainen ja pragmaattinen perusorientaatioltaan ja kiinnostunut yhteiskunnan
ymmärtämisestä tavalla, joka yleistää hyödyllistä empiiristä tietoa. (Morgan 1991, 84.)
Funktionalistisen paradigman juuret ovat Silénin (1995, 67–68) mukaan taylorismin periaatteeseen kuuluvassa organisaation tehokkuuden tarkastelussa rationaalisten päättelysääntöjen avulla. Tämän paradigman mukainen tutkimus on ollut luonnontieteiden tutkimusmenetelmiin keskittyneenä hyvin rationaalis- manageriaalispainotteista. Sillä on
tavoiteltu johtamisen ennustettavuutta, yleistettävyyttä, konkretisoitavuutta ja kontrollia.
Organisaatioiden rationaalista toimintaa tutkittaessa paradigman käsitteiksi ovat nousseet
esimerkiksi sosiaalinen järjestys, solidaarisuus ja objektiivisuus. Funktionalistisen paradigman asema on ollut ja on edelleen hallitseva johtajuutta ja organisaatiota koskevassa
tutkimusperinteessä. Saralan (1988, 140) mielestä tässä paradigmassa korostuu sopeutuminen olosuhteisiin.
Tulkitsevassa paradigmassa sosiaalinen todellisuus ei esiinny konkreettisella tavalla,
mutta se on yksilöiden subjektiivisten ja intersubjektiivisten kokemusten tuotetta. Yhteiskunta ymmärretään toimintaan osallistuvien näkökulmasta mieluummin kuin tarkkailijan
roolista. Tulkinnallinen sosiaalinen näkökulma pyrkii ymmärtämään prosessia, jonka läpi
moninkertaiset jaetut tosiseikat nousevat, vahvistuvat ja muuttuvat. Oletetaan ja uskotaan
kuten funktionalistit, että on olemassa perustavaa laatua oleva säännönmukaisuus sosiaalisessa maailmassa. Tiede nähdään kuin kielellisten pelien verkkona, joka perustuu subjektiivisesti määräytyviin käsitteisiin ja sääntöihin. Tieteellisen tiedon asema nähdään
siksi yhtä ongelmallisena kuin jokapäiväisen arkitiedon. (Morgan 1991, 84–85.) Silénin
(1995, 68–70) mielestä tulkitsevan paradigman lähestymistapa on lisännyt kannatustaan
organiaatio- ja johtamistutkimuksessa. Johtajuutta tarkastellaan laaja-alaisesti organisaatioiden eri toimijoiden näkökulmista ja pyritään saamaan käsitys siitä, minkälaisista tekijöistä johtaminen ja organisaatioiden todellisuus koostuu. Johtajuutta on tutkittava prosessin ja kontekstin välisenä vuorovaikutuksena. Se mahdollistaa erilaiset näkemykset ja
tavoitteet johtajien ja johdettavien keskuudessa, sillä organisaation todellisuus riippuu
myös ihmisten tajunnasta. Koska organisaation ja johtamisen tarkastelussa painottuu
organisaatioiden sosiaalinen todellisuus ja sosiaalisen vuorovaikutus, myös subjektiivinen yksilöiden näkökulma hyväksytään, sillä organisaatio käsitteenä merkitsee eri asioita
eri ihmisille. Sarala (1988, 140) painottaa tulkinnallisessa paradigmassa ihmisen sisäistä
maailmaa.
Radikaali humanistinen paradigma korostaa, kuten tulkitseva paradigmakin, todellisuuden rakentumista sosiaalisesti. Toisaalta se korostaa, että yksilöt tulevat vangituiksi
todellisuuden siteillä, jotka he luovat ja ylläpitävät. Tämä näkökulma perustuu ajatukseen,
että todellisuuden luomisen prosessiin voidaan vaikuttaa psyykkisillä ja sosiaalisilla prosesseilla, jotka kanavoituvat, pakottavat ja kontrolloivat ihmismieltä. Nykyinen radikaali
humanismi kritisoi rajoittavia ajatustapoja toimintoja vastaan, jotka vallitsevat ja ovat
ominaisia teollistuneissa yhteiskunnissa. Nämä käsitteet, jotka funktionalistinen teoria
saattaa pitää sosiaalisen järjestyksen ja ihmisen vapauden perusasioina, ovat radikaalisen
humanismin mielestä ideologisen hallinnan muotoja. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi
kapitalismin totalitaarisuus, pääoman kasvu työn luonteen muovaajana, teknologia, rationaalisuus, tiede, logiikka, säännöt ja kieli. Hämmentäviä ideologisia käsitteitä ovat mm.
puute ja vapaa-aika. (Morgan 1991, 85, ks. myös Sarala 1988, 141.) Radikaali humanisti-
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nen paradigma on myös Silénin (1995, 70) mukaan yhteneväinen tulkitsevan paradigman
subjektiivisten perusolettamusten kanssa. Johtamisen prosessi yhtyy tulkitsevaan näkökulmaan, vaikkakin käsitys prosessin luonteesta on erilainen. Radikaali humanistinen
paradigma ei ole ollut runsaasti käytössä johtamistutkimuksessa.
Radikaalin strukturalistisen paradigman mukaan todellisuus määräytyy, kuten radikaalin humanisminkin, näkökulmaan yhteiskunnasta potentiaalisena hallitsevana voimana.
Se on kuitenkin sidoksissa sosiaalisen maailman materiaaliseen käsitteeseen, joka määräytyy kovista ja konkreettisista rakenteista. Todellisuus nähdään omana riippumattomana
asianaan ja sen nähdään vaikuttavan ihmisten jokapäiväiseen toimintaan. Tälle todellisuudelle ovat tyypillisiä sisäiset jännitteet ja ristiriidat vastakkaisten elementtien välillä, jotka
puolestaan johtavat väistämättä radikaaliin muutokseen koko järjestelmässä. Radikaali
strukturalismi pyrkii ymmärtämään näitä sisäisiä jännitteitä ja tapaa, joilla yhteiskunnassa vallassa olevat pyrkivät pitämään hallinnan muodot kontrollissa. Tällöin painotetaan käytännön tärkeyttä keinona hallinnan muutokseen. (Morgan 1991, 85.) Silén (1995,
71) huomauttaa, että radikaalin strukturalistisen paradigman kenttä on hyvin hajanainen ja
heterogeeninen ja tämän paradigman mukainen tutkimus on ollut vieläkin vähäisempää.
Yhdistäviä tekijöitä tässä näkökulmassa heterogeenisuudesta huolimatta ovat mm. ristiriidat, rakenne, totaalisuus ja kriisit. Johtajuus radikaalin strukturalistisen paradigman kentässä on asioiden eteenpäin menoa helpottava rooli. Myös organisaatioiden suuret rakenteelliset muutokset voivat sopia tarkasteluun tässä näkökulmassa.
Morgan (1991) toteaa, että kukin edellä esitellyistä paradigmoista on merkitykseltään
erilainen organisaation tutkimuksessa. Paradigmat ilmentävät näkökulmaa maailmasta ja
organisaation luonteesta. Tulkitsevan, radikaalin humanismin ja radikaalin strukturalismin paradigmat haastavat funktionalistiset olettamukset periaatteellisella tavalla. Kun
funktionalistinen teoria korostaa organisaation ja sen jäsenten toiminnan ja käyttäytymisen suuntautumista tulevaisuuden saavuuksiin, tulkinnallinen teoria korostaa toiminnan
suuntautumista yhtä paljon sekä menneeseen että tulevaisuuteen. Funktionalistinen teoria
korostaa organisaatiota, sen jäsenten välistä interaktiota ja käyttäytymistä kontekstissa tai
jonkinlaisessa ympäristössä, tulkinnallinen teoria puolestaan asettaa kysymyksiä statuksesta ja kontekstuaalisten tekijöiden olemassaolosta. Tulkitsevaa otetta edustavien johtamistutkijoiden mukaan funktionalistinen johtamistyylin tarkastelu on keinotekoinen tapa
tarkastella johtajuutta funktionalistisena ilmiönä.
Radikaalin humanismin ja radikaalin strukturalismin paradigmat tarjoavat samanlaisen haasteen organisaation toiminnassa. Näiden paradigmojen näkökulmasta sekä funktionalistinen että tulkinnallinen paradigma epäonnistuvat ymmärtämään, että ilmeinen järjestys sosiaalisessa elämässä ei ole niin paljon sopeutumisprosessin tulosta tai sosiaalisen
konstruktion vapaata toimintaa, kuin sosiaalisen hallinnan prosessin seurausta. Haaste
organisaatioteorioille näiden paradigmojen osalta on mennä empiirisen maailman pinnan
alle ja paljastaa voimien rakenteet, jotka liittyvät luontoon, olemassaoloon, organisaatioiden muutokseen yleismaailmallisessa tilanteessa. Radikaali humanistinen ja radikaali
strukturalistinen organisaatioteoria eivät pysty tuottamaan riittävää organisaation ymmärtämistä johtuen erityisestä näkemyksestään organisaatiosta ja käyttäytymisestä organisaatiossa. Nämä paradigmat ehdottavat, että tällaisten ilmiöiden tutkiminen tulee liittää laajempaan sosiaalisen organisaation muotoon, jonne ne antavat yksityiskohtaisempaa
empiiristä sisältöä ja muotoa. (Morgan 1991, 95.)
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Tässä tutkimuksessa peruslähtökohta on, että yhteiskunta ymmärretään sen toimintaan
osallistuvien näkökulmasta ja todellisuus rakentuu yksilöiden subjektiivisten ja intersubjektiivisten kokemusten avulla. Minkälaisista tekijöistä johtaminen ja organisaatioiden
todellisuus koostuu? Johtamista tutkitaan prosessin ja kontekstin välisenä vuorovaikutuksena, jossa sosiaalinen todellisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus hyväksytään. Organisaatio
yleisenä käsitteenä merkitsee eri asioita eri ihmisille; siksi subjektiivinen yksilöiden
näkökulma hyväksytään lähtökohdaksi. Tulkinnallinen lähtökohta painottaa toiminnan
suuntautumista yhtä paljon sekä menneeseen että tulevaisuuteen, mikä on merkittävää.
Yhteiskunta potentiaalisena hallitsevana voimana (radikaali strukturalistinen ja radikaalinen humanistinen paradigma) ei, vaikka todellisuus määräytyy yhteiskunnan määräävän roolin näkökulman mukaan, sovellu voimakkaan sosiaalisen hallinnan vuoksi tähän
tutkimukseen. Toisaalta radikaali humanismi tarjoaa näkökulman, joka liittyy luontoon,
olemassaoloon ja organisaatioiden muutokseen yleismaailmallisessa tilanteessa. Tulkinnallisen paradigman mukaan organisaatio merkitsee käsitteenä ihmisille eri asioita. Siksi
on tärkeää huomioida subjektiiviset näkökulmat, jotka liittyvät sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja todellisuuteen.

2.2 Johtamistutkimuksen ajanjaksojen tarkastelua
Organisaation johtaminen on osa sen hallinnollista toimintaa ja sen tehtävä on tukea ja
edistää niitä tavoitteita, jotka on asetettu. Johtaminen ei ole yksiselitteinen asia, mistä
osoituksena ovat sadat erilaiset johtamisteoriat. Johtajuus osana organisaatiota on nähty
erilaisin painotuksin johtuen erilaisista lähestymistavoista. Tästä on ollut seurauksena kirjavuus käsitteiden käytössä. (Nikkilä 1992, 61.) Näkemys johtamisesta on vuosien kuluessa muuttunut. Johtamisen pätevyystekijät ovat säilyneet ennallaan, mutta ymmärrys siitä, miten se toimii ja millä tavalla ihmiset oppivat sitä käyttämään, on muuttunut. (Bennis
& Nanus 1986, 10.) Johtamiseen liittyvät käsitykset ja johtajan roolit ovat myös Theirin
(1994, 12–17, ks. myös Nurmi 2000c, 34–39) mukaan vaihdelleet. Suurin osa organisaatio- ja johtamisteorioista syntyi 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin johtamistutkimus oli huipussaan. Johtaja on osa organisaatiota ja on pyrkinyt eri aikakausina tuloksiin toimimalla
organisaatiossa yhdessä toisten kanssa huomioiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Kuviossa 2 tarkastellaan näitä kehityksen jaksoja. Siinä kuvataan, kuinka johtaja on toiminut
ja mitä tekijöitä on pidetty tärkeinä eri aikoina. Matriisin lähtökohtana on kaksi muuttujaa: organisaatio suljettuna tai avoimena järjestelmänä sekä johtaminen sosiaalisena tai
rationaalisena toimintana.
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JOHTAMINEN

ORGANISAATIO

Rationaalinen
toiminta

sosiaalinen
toiminta

1.1930–
määräysjohtaminen

3.1970–1980
tavoite- tai tulosjohtaminen

2.1940–1960
sääntöjärjestelmäjohtaminen

4.1990–
yhteisjohtaminen

Kuvio 2. Johtaminen, ympäristö, ohjaaminen (Their 1994, 13, Scottin mukaan).

Kuviosta käy ilmi, että teollistumisen varhaisvuodet olivat määräysjohtamisen aikaa. Suljetussa organisaatiossa työn toiminnoilla ei ollut tietoisia liittymäkohtia ulkomaailmaan.
Se, mitä tapahtui organisaation ulkopuolella, ei ollut huomionarvoista. Organisaation tarpeet ja edut ohjasivat päätöksiä ja toimenpiteitä. Rationaalisesti toimiva johtaja perusti
päätökset ja toimenpiteet objektiivisesti mitattaviin tekijöihin. Johtamisen ihmisnäkemys
oli mekanistinen ja sen mukaan rutiinityön suorittaminen pidettiin riittävänä. Sääntö- tai
järjestelmäjohtaminen nosti ihmisen esiin ja tutkimukseen tuli humanistinen ja käyttäytymistieteellinen suuntaus. Tieto ihmisen tarpeista työssä painottui tutkimuksessa. Tänä
ajanjaksona kehittyi laaja sääntöjärjestelmä kokonaisuuden käsitettävyyden takia ja johtaminen valmiiden järjestelmien avulla tuli mahdolliseksi. Johtamisen kuvauksesta tuli kahden tason toimintaa: itse työn, tuotannon johtaminen (management) ja ihmisten johtaminen (leadership). (Kuvio 3.)

Tuotannon johtaminen:
(management)

ihmisten johtaminen:
(leadership)

hallinto
tuote, tuotanto
budjetointi, laskenta
lait, asetukset
seuranta, valvonta jne.

kommunikaatio
tiedotus
psykologia (yksilö, ryhmä)
vuorovaikutus, yhteistoiminta
motivaatio
asenteet, normit, arvot jne.

Kuvio 3. Kahden tason johtaminen (Their 1994, 15).

24
Määräysjohtamisen ja sääntö- ja järjestelmäjohtaminen edustivat autoritaarisen johtamistavan aikaa. Torpen ja Kobayashin (1981) mukaan autoritaaristen johtamismuodot perustuivat vallan periaatteelle ja niissä korostuivat hierarkkisuus ja jopa vallan väärinkäyttö.
Koko organisaatio toimi koneen tavoin tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Säännöt ja
määräykset kahlitsivat ja organisaatiosta muodostui byrokraattinen ja raskas. Seurauksena oli, että vain pieni osa työntekijöistä oli motivoitunut tehtäviinsä. Autoritaarinen johtamismuoto on käyttökelvoton silloin, kun ulkoiset tekijät ovat nopeassa muutoksessa, sillä
se on jäykkä ja joustamaton eikä siitä löydy luovuutta. (Emt. 1981, 19–21, Kansanen
2004, 29.)
Perinteinen organisaatioteoria perustui johtajuuden valtaan ja hierarkkiseen rakenteeseen, muodollisiin rooleihin, yhdensuuntaisiin käskyjärjestelmiin, sanktioihin ja määräysvaltaan. Myös useat muut käsitteet ovat saaneet huomioita tutkimuksissa. Piirreteorian
näkökulma 1900–1950-lukujen aikana pyrki tunnistamaan johtajuuden fyysisiä ja psykologisia ominaisuuksia, jotka vetosivat alaisiin. Tilannejohtamisen (situational leadership)
teoriat puolestaan huomioivat enemmän tilanteen kuin ihmisen- erityisesti organisaation
ilmapiirin ja rakenteen sekä jäsenten luonteenpiirteet. Kontingenssiteorian näkökulma
johtajuuteen korostaa eroavuuksia organisaation olosuhteissa. (Leonard & Leonard 1999,
237–242.)
Mielenkiinto ihmisen koko todellisuutta kohtaan kasvoi 1970–1980-luvuilla. Ihmisen
huomioiminen myös työyhteisön ulkopuolella johti avoimempaan näkemykseen ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Todettiin, että organisaation ilmastoon ja kulttuuriin vaikuttavat
merkittävästi ihmisen omat kokemukset työn ulkopuolella. Avoimen järjestelmän kokonaisajatteluun liittyi organisaation dynamiikka ja sen ympärillä olevia tekijöitä, kuten
ympäristö tai arvot. Ne ovat työn vastavuoroisia prosesseja ja vaikuttavat toisiinsa. Kiinnostuksella ulkomaailmaa ja ympäristöä kohtaan on vaikutusta johtajan rooliin ja toimintamalleihin. Uuden johtamisteorian nimeksi tuli tavoitejohtaminen. Myöhemmin käytettiin nimeä tulosjohtaminen. (Their 1994, ks. myös Huttunen 1994, Maunula 1994, 42, 67,
Nurmi 2000a, 50.) Sillä on ollut merkittävä vaikutus työelämän kehitykseen 1970- ja
1980-luvuilla ja se jatkuu edelleen. Teoriaa pidettiin keinona lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia osallistua työhönsä demokratisoimisprosessin avulla, mutta myös yksittäisen
ihmisen sekä organisaation tarpeiden tyydyttämiseksi työssään. Sovellutus sai kuitenkin
rationaalisen muodon – teoria jäi teoriaksi. Ihmiskäsitys jäi työkeskeiseksi ja näkemys
tiedosta rajoitetuksi koulutuksesta huolimatta. Siitä tuli lisä edellä mainituille johtamismalleille. (Their 1994, 17–19, Hersey 1990, 134–135, Lönnqvist 1994, 11.)
Johtamiseen liittyvä tiedon tulva varsinkin 1970-luvulla johti johtamisen satojen tekniikoiden syntymiseen. Nämä tekniikat eivät ole tekniikoita eivätkä teorioita. Ne ovat johtajan työn kohteita. Suomessa tämä vaihe ohitettiin 1970-luvun puolivälissä, jolloin johtamista ryhdyttiin lähestymään järjestelmien tai ajattelumallien, filosofioiden avulla. Tunnetuimmaksi ja suosituimmaksi Suomessa muodostui tulosjohtaminen (tavoitejohtaminen), jonka mukaan ihminen hakee toiminnalleen tarkoituksen ja päämäärän, joka ilmaisee suunnan, jota kohti pyritään. Näkökulmia johtajuuteen on etsitty myös monen eri tieteen näkökulmasta. Sosiologiset teoriat organisaatiosta ja ryhmän johtamisesta, psykologiset teoriat motivaatiosta tai kasvatustieteen pohjalta syntyneet teoriat organisaation
kehittämisestä ovat olleet esillä. (Peltonen & Ruohotie 1991, 165–178.) Esimerkkejä
näistä lukuisista johtamiseen liittyvistä ’tekniikoista’, ’oppaista’ tai ’johtamisen käsikirjoista’ on lukuisia. (esim. Peltonen 1989, Hersey 1990, Härkönen & Kuronen & Nissinen
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1990, Hölttä & Savonen 1997, Hokkanen & Skyttä & Strömberg 1996, Kouzes & Posner
2001, Pitkänen 2000, Lassila 2000, Pirnes 2001, Hokkanen & Strömberg 2003, Kansanen
2004, Kannisto & Salenius & Sigfrids 2005). Ne eivät välttämättä kuitenkaan kaikilta
osiltaan sovellu peruskoulun johtamisen tarkasteluun, sillä ne painottavat johtamisen tiettyä näkökulmaa tai edustavat liike-elämän näkökulmaa huomioimatta peruskoulun johtamisen kokonaisvaltaista luonnetta ja toimintaympäristöä. Toisaalta luontevaa on ajatella,
että kyse on lopulta ihmisten johtamisesta.
Sarala ja Sarala (1998, 9–10) korostavat, että uusia kehittämismalleja tulee esille muutaman vuoden välein; vallalla olevia malleja kritisoidaan ja uusien mallien etuja korostetaan. Ennen kuin tavoitejohtaminen sai kunnolla jalansijaa, tilalle tuli tulosjohtaminen.
Sitä perusteltiin sillä, että pelkät tavoitteet eivät takaa hyvää toiminnan tulosta. Hyvä tulos
edellyttää henkilöstön sitoutumista ja kovaa työtä. Haasteisiin näyttää vastaavan laatujohtaminen tulosjohtamista paremmin. (ks. myös Silén 1998, Lumijärvi & Jylhäsaari 2000.)
Tulosjohtamista on syytä täydentää laatujohtamisen periaatteilla, mikä sekään ei välttämättä ole ratkaisu käytännön muutokseen organisaatioiden työkäytännöissä. Sarala ja
Sarala (1998) sanovat: ”Todellinen kehittämistyö pinnallistuu muutaman vuoden välein
uusiutuvaksi kielipeliksi. Pinnalla riehuu kehittämismyrsky. Toimintaan liittyvät käsitteet, retoriikka, vaihtuvat, mutta syvemmällä jokapäiväisen toiminnan tasolla lähes kaikki
jatkuu suunnilleen ennallaan.” Mustosen (2003, 55) tutkimuksen mukaan tavoitejohtaminen osoittautui huonosti toimivaksi kunnallisessa organisaatiossa, vaikka toiminnan
tavoitteellisuus on edelleen käyttökelpoinen periaate. Tavoitejohtaminen oli pitkäaikaisen
prosessin tulos siirryttäessä hierarkkisesta valvonnasta neuvontaan ja ohjaukseen.
Avoimessa organisaatiossa tapahtuva sosiaalinen johtaminen ja yhteisjohtamisen käsite
tuli esille 1990-luvulla. Siinä ajatellaan, että jokainen ihminen on oman työnsä johtaja.
Monet toiminnot, jotka aikaisemmin suoritti johtaja, ovat siirtyneet työntekijöiden omien
vastuualueiden luonnollisiksi osiksi. Itsejohtamisen tarve kehityksen uutena piirteenä tarkoittaa henkilökohtaisesti vastuuta oman työn laatuvaatimuksista. Organisaatio vastaa
yhteisestä työn laadusta. Kaikkien työntekijöiden on tunnettava hyvin organisaation filosofia, visiot sekä tavoitteet, jotta itsejohtaminen on johtamisteknisesti mahdollista. Kun
puhutaan organisaatioista, joissa tapahtuu jatkuvaa pätevyyden kehittämistä työprosesseissa, on kyse oppivista organisaatioista. Oppiminen on pedagoginen käsite ja siksi tällaisen organisaation johtaminen saa pedagogisen luonteen ja sekä uusia dimensioita.
(Their 1994, 19–20.) Hallinger (1992, 35–48) on todennut vastaavan kehityksen. Organisaation rakenteet, ammatilliset roolit, kasvatukselliset tavoitteet ja päämäärät muuttuvat.
Päätöksenteko muodostuu yhteiseksi paikallisten tarpeiden mukaisesti. Päätöstenteon ja
niiden täytäntöönpanon luonne muuttuvat asiantuntijuuden ja yhteistyön koulun sisällä
lisääntyessä. Muuttuva organisationaalinen konteksti vaatii erilaista johtajuutta johtajilta.
Johtajuuden perusta laajenee suhteessa opettajiin, vanhempiin ja koulun toimintaympäristöön.
Johtamisnäkemysten muutossuuntia on tarkastellut myös Juuti (1996, 247) ja todennut,
että empiirisessä johtamistaidollisessa tutkimuksessa on havaittavissa eri vaiheita viime
vuosikymmenien aikana kuvion 4 esittämällä tavalla. Johtajan ominaisuuksien (yli-inhimilliset piirteet, myytit), käyttäytymistutkimuksen (johtamistyylit) ja tilannepainotteisuuden (tilanne ja johtaminen) kautta on edetty uuteen integroivaan vaiheeseen 1980-luvulta
alkaen. Toisaalta on ryhdytty lisäksi etsimään uudenlaisia tarkastelukulmia johtamisen
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tutkimukselle. Eräs näkökulma ovat prosessit, joiden kautta syntyvät yhteisössä vallitsevat merkityssisällöt ymmärtävän tutkimusperinteen keskuudessa.

1940–1950

Johtajan ominaisuuksien tarkastelu:
miten menestyvä johtaja eroaa heikosti menestyvästä ominaisuuksiensa perusteella

1950–1970

Käyttäytymistieteellinen tarkastelu:
miten menestyvä johtaja eroaa huonosti menestyvästä käyttämänsä
johtamistyylin perusteella

1970–1980

Tilannepainotteinen tarkastelu:
niiden olosuhteiden vakioiminen, joissa johtaminen tapahtuu ja tilanteiden ja johtamistyylien välisen yhteensopivuuden löytäminen

1980–

Integroiva tarkastelukulma:
piirreteoreettisten, käyttäytymispainotteisten ja tilanneteorioiden yhdistäminen toisiinsa ja niiden asettaminen siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa johtaminen tapahtuu. Tulkitseva ja ymmärtävä
näkökulma: on pyritty tulkitsemaan niitä prosesseja, joiden kautta
yhteisö luo merkityssisältöjä (Juuti 1996, 247–248.)

Kuvio 4. Empiirisen johtamistaidollisen tutkimuksen vaiheet (Juuti 1996, 248).

Voitaneen arvioida, että Juutin (1996) ja Theirin (1994) näkökulmat ovat yhtäläisiä siltä
osin, että molemmissa viimeaikainen kehitys on suuntautumassa kohti johtamisen sosiaalista toimintaa. Avoimessa järjestelmässä johtaminen integroituu siihen sosiaaliseen
ympäristöön, missä se tapahtuu. Erilaiset johtamistyylit ja -tavat ovat oman aikansa ja
yhteiskuntajärjestelmänsä tuotteita. Järjestelmät tuottavat ja tarvitsevat johtajia, joiden
arvot liittyvät yhteiskunnan sen hetkiseen kehitysvaiheeseen. Teollisessa yhteiskunnassa
johtajan tehtävä oli johtaa, antaa määräyksiä ja valvoa. Johtaminen oli muodollista ja
kontrolloivaa toimimista hierarkkisen organisaation osana. (ks. myös Ekman 2004, 116–
117.) Mustosen (2003, 58) mukaan johtamissuuntaukset ovat erilaisten organisaatioiden
takia koulun toiminnan näkökulmasta tarkasteltuna vaikeasti sovellettavissa. Uudet toimintatavat tulevat kouluorganisaatiossa varsin hitaasti käyttöön. Kun kouluorganisaatio
ryhtyy soveltamaan uutta johtamismallia, ympäröivässä yhteiskunnassa siirrytään jo
uuteen malliin. Siten tämän tutkimuksen näkökulmasta esimerkiksi tavoitejohtaminen
(Humble 1976), tilannejohtaminen (Hersey 1990), palkitseva ja kannustava johtaminen
(Peltonen & Honka 1999), tehokas johtaminen (Malik 2002), johtamisen vastuullisuus ja
tuloksellisuus (Aaltonen & Luoma & Rautiainen 2004), arvojohtaminen (Kauppinen
2002) tai strateginen johtaminen (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000) eivät liene koulun toiminnan ja sen johtamisen kannalta riittävän laajoja ja sovellettavissa kouluorganisaation johtamisen tarkasteluun kaikilta osiltaan.
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Johtamisen teoriat ja niihin liittyvät käsitteet ovat vaihdelleet eri ajanjaksoina. Yleisesti hyväksyttyä ja laajaa kannatusta saanutta johtamisen teoriaa ei kuitenkaan ole olemassa. (Hämäläinen 2004). Kun organisaatio on muuttunut suljetusta järjestelmästä avoimeksi järjestelmäksi, niin samanaikaisesti johtamisessa on korostunut sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys ja laajentuminen ympäristön suhteen. Tämä näkökulma liittää ajattelun tässä tutkimuksessa edellä tarkasteltuun ekologisen teorian perusajatuksiin ja kontekstuaalisuuteen. Tavoite-, tulos- ja laatujohtamisen vaiheet ovat olleet esillä
1970-luvulta alkaen, siis peruskoulun alkuvaiheesta asti. Niitä ei ole välttämättä pidetty
peruskoulun johtamisen näkökulmasta sopivimpina. Muutosjohtaminen uusimpana käsitteenä on ollut esillä 1990-luvun alkupuolelta alkaen. Sosiaalisen ympäristön ja organisaation merkitys on kasvanut ja sitä kautta on yhä enemmän alettu puhumaan ihmisten johtamisesta. (vrt. Ekman 2004, 116–118.) Johtamiseen liittynyt hallinnoiminen on vähentynyt ja suuntaus näyttäisi olevan kohti ihmisten johtamista. Toisaalta tästä voitaneen olla
toistakin mieltä. Vaikuttaakin siltä, että tutkimuskirjallisuuden perusteella johtaminen
demokratisoituu. Peltonen (1989, 86) toteaakin, että johtamiseen liittyvää perustaa on
etsitty organisaatiosta, käyttäytymistieteestä ja byrokratiasta. Johtaminen suomalaisessa
merkityksessä ei silti ole rakentunut jonkin teoreettisen järjestelmän varaan.

2.3 Johtamisen käsitteiden tarkastelua
Peltonen ja Ruohotie (1991, 150) tarkoittavat johtamisella johtajan toimenpiteitä, joiden
avulla hän saa johtamansa organisaation ja sen jäsenet toimimaan päämäärien edellyttämään suuntaan. Määritelmän mukaan johtaminen on tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa johtajan ja alaisen välillä. Johtajuus on puolestaan joko johtajana olemista
tai johtajan asema. Johtajan asema voi olla joko virallinen, jolloin se perustuu lakiin, asetukseen, muuhun säädäntöön tai sopimukseen tai epävirallinen, jolloin se perustuu organisaation sisäisiin vaikutussuhteisiin. Johtajuus jaetaan kahteen käsitteeseen, joiden välinen raja on epämääräinen; liikkeen johtaminen (management) ja esimiehenä toimiminen
(leadership). Jos organisaatio liitetään sidosryhmiensä muodostamana kokonaisuuteen,
johtajan tehtävänä on säädellä sidosryhmien välisiä ristiriitoja siten, että sidosryhmien
yhteistyö suuntautuu päämäärien suuntaan.
Johtajuuskäsitteiden selkeä määritteleminen on Nivalan (1999, 13–16, Nurmi 2000b,
62) mielestä ongelmallista, koska käsitteitä on runsaasti. Suomessa on pohjauduttu ulkomaisten käsitteiden, lähinnä englanninkielisten, käsittelyyn. Kun puhutaan johtamisesta,
käytetään sanoja leadership, management tai administration. Yleisesti nämä kaikki kolme
tarkoittavat johtajuutta kouluorganisaatiossa, mutta karkeat painotukselliset erot niiden
välille on mahdollista tehdä. Leadership viittaa eniten organisaatioon, visioon, ihmisiin ja
siten myös tulevaisuuteen. Management liittyy asioihin suuntautumiseen (esim. päätökset
tällä hetkellä). Tämä käsite on Suomessa saanut usein liikemaailmaan ja sen johtamiseen
liittyvän merkityksen ja siksi se ei välttämättä sovi parhaiten kouluorganisaatioon. Käsite
administration on puolestaan suositumpi Pohjois-Amerikassa ja sen käyttömerkitys on
luonteeltaan suuntautunut kohti hallintoa. Koska periaatteessa kuitenkin puhutaan ja keskustellaan samasta asiasta, kouluorganisaation johtamisesta, usein näitä kolmea johtajuuden peruskäsitettä käytetään jopa synonyymeina. Salmimies (1991, 13) toteaa, että johta-
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jan tehtävät jaetaan usein kahden ulottuvuuden, ihmisten ja asioiden johtamisen perusteella. Molemmat vaikuttavat toisiinsa ja niiden erottaminen toisistaan on vaikeaa erityisesti käytännön työssä. Myös Hämäläinen (2004, 26, ks. myös Hokkanen & Strömberg
2003, 115, Viitala 2002, 11) puhuu johtamisen kaksiulotteisesta mallista. Tässä mallissa
koulun johtaminen jaetaan tehtäväkeskeiseen (management) ja henkilökeskeiseen (leadership) johtamiseen. Grönfors (2001, 64, 66) toteaa, että leadership-johtaminen liittyy organisaation motivoimiseen ja saavutuksiin, kun taas management-johtaminen on merkitykseltään konservatiivisempi. Käsitteiden erottaminen on osoittautunut vaikeaksi ympäristötekijöiden vuoksi. On huomioitava, että ihmiset ovat erilaisia ja siksi johtamisenkin tulisi
olla erilaista. Painopiste on siirtymässä kohti holististista ihmisten johtamista. Kostamon
(2004, 34, ks. myös Lönnqvist 1994, 11) mielestä nimenomaan on kyse siitä, että leaderja manager-tyylit eivät ole vaihtoehtoisia johtamismalleja. Johtamiseen kuuluu sekä
ihmisten että asioiden tavoitteellinen huomioiminen organisaatiossa.
Tämä tutkimus perustuu Fidlerin (1997) tekemään määrittelyyn johtajuuskäsitteistä.
Samalla tehdään ero leadership-, management- ja administration -käsitteiden välille. Niitä
ei pidetä synonyymeina, vaikka käsitteiden välillä onkin olemassa päällekkäisyyttä. Fidler
(1997, 25) on tarkastellut käsitteiden leadership ja management välistä suhdetta. Molemmat käsitteet ovat tärkeitä organisaation toiminnan kannalta ja niissä on paljon päällekkäisyyttä, erityisesti ihmisten motivoimisen ja tarkoituksen kannalta organisaatiossa. Käsite
leadership on liitetty myös viime aikoina ongelmanratkaisuun, strategia- ja visiokeskusteluun työyhteisössä. Käsite management on asetettu enemmän tukevaan rooliin, mihin liittyy suunnittelu ja systemaattinen menettely organisaatiossa; se on rutiininomaista ja systemaattista. Näkökannan kahta dimensiota; huomiota ihmisiin ja huomiota tuloksiin, on
käytetty tunnistettaessa näitä kahta komponenttia. Molempia käsitteitä yhdistävät myös
valta ja vaikuttaminen, jotka perustuvat asemaan organisaatiossa, asiantuntijuuteen, persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen. Käsitteet leadership ja management ovat enemmän
esillä silloin, kun tarkastellaan englantilaista kasvatustieteellistä tutkimusta. Pohjoisamerikkalainen tutkimus puolestaan käyttää käsiteparia management ja administration. Kuvio
5 havainnollistaa näitä kolmea johtajuuden käsitteen osatekijää.

Pohjois-Amerikka

Englanti

Reactive

Proactive

Administration

Management

Leadership

Kuvio 5. Johtajuuskäsitteiden elementit (Fidler 1997, 25).

Johnson (1993, 53–60) painottaa käsitteiden leadership ja management välistä eroa.
Käsitteiden vertailu on tärkeää juuri tästä syystä. Näitä käsitteitä ei voi kuitenkaan erottaa toisistaan käytännön työssä, vaikka niiden näkökulmat ovat erilaisia ja molempia taitoja tarvitaan. Käsitteinä leadership ja management eivät ole synonyymejä. Leadership on
ihmissuuntautunutta ja se ja sitä esiintyy organisaation kaikilla tasoilla. Leadership -joh-
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taminen tuottaa vision ja se toimii todellisessa elämässä ihmisten keskuudessa. Leadership -johtajuudessa korostuu organisaation jäsenet, ei itse järjestelmä. Management on
organisaatioiden, projektien johtamista ja itsejohtamista. Se tuottaa organisaatiolle keinoja pitää mitä sillä on, poistaa puutteet ja ratkaista ongelmat. Management toimii prosesseissa, järjestelmissä ja organisaatiossa tuottaen organisatorista stabiiliutta. Leadership ja
management ovat yhdessä organisaation menestyksen kaksi perustaa eikä niitä voi erottaa.
Scratz (2002) ei poikkea muista johtamiseen liittyvistä tutkijoista määritellessään johtamista. Hän jakaa johtamisen management ja leadership-käsitteisiin. Hallinnollinen johtaminen (administration) sisältyy management-käsitteeseen. Leadership-tyyppinen johtaminen liittyy ihmisten johtamiseen. Ominaista on asenne, jossa korostuu palveleminen,
henkilöstön kunnioittaminen ja luottaminen. Tavoitteena on löytää uusia näkökulmia
asioihin; havaitseminen ja niiden tekeminen todellisiksi ja havaittaviksi visioiden avulla.
Management-tyyppinen johtaminen painottaa luovaa ongelmanratkaisua, asioiden ja
ihmisten saamista liikkeelle. Siinä korostuu tekemisen asenne, jolloin erilaiset tekniikat,
kontrolli ja metodit korostuvat. Management-tyyppinen johtaminen on tekemispainotteista (asiat), vaikkakin se on myös ihmisten johtamista, sillä siinä tuetaan organisaation
jäseniä. Myös Day (2000, 56–59) toteaa samansuuntaisesti, että leadership-johtaminen on
keskeinen kun rakennetaan kestävää visiota, kulttuuria ja ihmissuhteita. Management on
koordinointia, tukemista ja organisaation toiminnan seuraamista. Ihmiskeskeisyys, tavoitesuuntautuneisuus ja esimerkilliset arvot ovat asioita, jotka on muodostettu yhteisesti
johtamaan koulun elämää huomioiden myös huolenpidon, oikeudenmukaisuuden, korkeat odotukset ja tavoitteet.
Johtajuus on Kurjen mielestä (1993, 58–60) käsitteenä usein ymmärretty väärin. Rationalisaatioprosessi kehittyy eri puolilla maailmaa eri tavalla ja esimerkiksi yhdysvaltalaisessa ja eurooppalaisessa rationalisaatiossa on eroavuuksia. Tästä huolimatta vallitsevat
johtajuusteoriat vetoavat yleisesti yhdysvaltalaiseen tutkimukseen ja suomalainenkin johtajuustutkimus on siirtänyt yhdysvaltalaisen keskustelun Suomeen ja pedagogiseen johtajuuteen ongelmoimatta asiaa. Johtajuuden kolmen toisiaan lähellä olevan käsitteen management, leadership ja administration välinen suhde on ongelmallinen. Käsitteet leadership ja management viittaavat johtajuuteen, mutta management ymmärretään lähinnä liikkeenjohdolliseksi käsitteeksi. Myös käsite educational leadership saa koulutukseen – ei
niinkään kasvatukseen – liittyvän painotuksen yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa kun
taas Suomessa käytetään käsitettä pedagoginen johtajuus kuvaamaan koulutukseen ja kasvatukseen liittyvää johtamiskäsitettä.
Monien organisaatioiden ongelmana on, että niitä hallitaan usein liikaa ja johdetaan
liian vähän. Päivittäisten rutiinien hoito korostuu. Johtaminen ja hallinta ovat eri asia.
Hallinta (management) tarkoittaa aikaansaamista, velvollisuuden hoitamista, suorittamista, vastuussa olemista. Johtaminen (leadership) puolestaan tarkoittaa ohjaamista ja
vaikuttamista johonkin suuntaan tai toimintaan. Johtajat (managers) tekevät asioita oikein
ja johtajat (leaders) tekevät oikeita asioita. Ero on merkittävä, sillä edellisessä korostuvat
rutiinit ja tehokkuus kun taas jälkimmäisessä vision näkeminen ja toiminnan tuloksellisuus. (Bennis & Nanus 1986, 22.)
Johtamisessa on aina kysymys ihmisistä. Tulevaisuudessa käytäntöön sopivaa johtamisen teoriaa ja tekniikkaa on haettava entistä enemmän ihmistieteiden pohjalta. Tarvitaan
sosiologista, psykologista ja kasvatustieteellistä näkökulmaa. Organisaatiossa on ihmis-
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ten välistä toimintaa; ihmisten käyttäytymismuutoksia sekä vuorovaikutusta ja siihen liittyvä johtaminen on vastaavasti sekä oppimista että opettamista. Johtamisen teorianmuodostuksen epäselvä tilanne johtunee siitä, että ilmiötä ovat selittäneet tieteenalat, joiden
tutkimusote tai –menetelmät eivät ole toimineet ilmiön hahmottamiseksi. Tällä on oma
vaikutuksensa käytäntöön. Jos tuntemus tai soveltamisen taito teorioista ei ole selvillä,
johtaminen tapahtuu ns. ajopuuteorian mukaan. Se tarkoittaa kokemuksen ja vaiston
ohjaamaa toimintaa, jossa asioita usein käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne eteen ajautuvat ja ilman riittävää määrätietoisuutta priorisoimatta ja rutiininomaisesti. Ongelmia ei
erotella lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja periaatteelliset asiat ja kertaluontoiset ilmiöt
käsitellään samalla tavoin. (Peltonen & Ruohotie 1991, 166–167.) Tässä tutkimuksessa
johtajuutta tarkastellaan käsitteiden leadership, management ja administration perusteella. (Fidler 1997, 25.) Käsitteiden keskeiset sisällöt suuntaavat tutkimusta ihmisten,
asioiden ja hallinnon johtamisen tarkasteluun. Voitaneen myös arvioida, että suomalainen
peruskouluun liittyvä johtamistutkimus on pääosin tarkastellut ilmiötä käsiteparin leadership ja management avulla. (Peltonen 1991.)

2.4 Johtamisen konteksti ja leadership -johtaminen
Fidlerin (1997, 25) mielestä on olemassa kaksi leadership-käsitteen tunnuspiirrettä.
Ensinnäkin tarkoituksen ja uskon tunteen siirtäminen alaisiin ja toiseksi vaikuttaminen
alaisiin tavoitteen saavuttamiseksi. Edellisen perusteella leadership-käsitteen vaikutukset
ovat ilmeisiä alaisten tunteiden, toiminnan ja tehtäväsuuntautuneisuuden kannalta. Toisin
sanoen se voidaan liittää ihmisiin. Tämän vuoksi johtajuustutkimukset, jotka eivät liity
kontekstiin, eivät tuota uusia näköaloja. Aikaisemmat johtajuustutkimukset, jotka keskittyivät johtajien persoonallisuuden luonteenomaisiin piirteisiin, ovat arvoltaan vähäisiä.
Viittaus kontekstiin kiinnittää huomion leadership-käsitteen ja organisaation väliseen
yhteyteen. Organisaatio tarvitsee johtajuutta, joka vaihtelee riippuen siitä asemasta, mikä
sillä on organisaatiossa. Myös Hoy (1994, 178–198) korostaa kontekstin merkitystä
puhuttaessa leadership-johtajuudesta. Se on sosiaalista vuorovaikutusta, kanssakäymistä
ja vaatii ihmisryhmän. Southworth (1999, 49–65) painottaa, että leadership-käsitteen
määrittelyssä toisaalta korostetaan valtaa ja johtajia asiantuntevina, toisaalta liitetään johtajuus organisointiin ja ryhmien motivointiin. Viime aikoina huomio on kiinnittynyt puolestaan organisaatioon ympäristönä ja keskittynyt johtajiin tavoitteellisina yhteisiä arvoja
kehittävinä. Nivalan (1999, 29) tutkimuksessa lähtökohtana on, että johtajuus on ihmisten välistä kanssakäymistä ja vuorovaikutusta. Hän korostaa holistista näkökulmaa ja
ihmisen toimintaa kontekstissa. Vaikka johtajuuteen kuuluu tietty toiminnallinen valta ja
se on arkista toimintaa konkreettisten asioiden parissa, mm. hallinnolliset säädökset ovat
makrotasolla vaikuttamassa organisaation toimintaan. Tarkasteltaessa johtajuutta heijastuu opinalojen, menetelmien ja käsitteellisten kehysten moninaisuus. Johtajuutta (leadership) on tutkittu Duken (1998, 170–181) mukaan viidestä näkökulmasta (kuvio 6):
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Interaktioteoriat:
(roolit, systeemiteoriat):
johtajuus ja konteksti yhtyvät. Johtaja on
alullepanija, vaikuttaja, toiminnan johtaja,
muutosjohtajuus (transformational)

Moraalinen ja eettinen
johtajuus:
arvot

Organisaatiokulttuuri:
Johtajuus ja kognitio:
johtajat ratkaisevat
ongelmia ja tekevät
päätöksiä, ajatusten
kehittymisen
vaikuttaminen
ajatteluun

Johtajuus
Leadership

reconceptions of leadership
(reconseptualists):
konteksti, jossa on
johtajuutta, joka ei ole
abstraktista, vaan ihmisiä
erilaisine kokemuksineen
ja erilaisina tapoina ajatella
johtajuudesta. Johtajuus on
myös esteettinen ilmiö

Kuvio 6. Johtajuuden (leadership) tutkimuksen näkökulmia (Duke 1998, 181).

Keskeistä on, että johtajuus on enemmän kuin teknistä ja se liittyy aikaan. Interaktiota
painottava näkökulma korostaa, että johtajat ovat jatkuvassa dialogissa kontekstiin, jota
he johtavat. Kontekstista (johtajat mukaan lukien) ovat peräisin ihmisten roolit tai se,
mitä heiltä odotetaan. Organisaatiokulttuurin tutkijat tarjoavat yhtä tapaa luokitella organisatorista johtajuutta. Siinä normit, tavat, arvot, oletukset ja odotukset organisaatiokulttuurissa helpottavat muodostamaan sen, mitä johtajat havaitsevat, ajattelevat ja tuntevat.
Seuraava luokittelu johtajuuden kontekstissa tarkastelukulma, jossa johtajat (reconceptualists) pyrkivät olemaan enemmän organisaation jäseniä kuin että ajattelisivat kulttuuria,
rakennetta tai systeemiä. Ne, jotka tutkivat johtajuutta kognitiivisesta näkökulmasta, eivät
pidä niin tärkeinä kontekstia, kulttuuria ja alaisten arvoja. Lisääntyvästi kuitenkin kognitiivisen psykologian edustajat ovat panneet merkille, että johtajien kuvauksiin, ongelman
ratkaisuun ja päätöksentekoon ovat vaikuttaneet heidän uskomuksensa, arvonsa, joihin
puolestaan liittyvät kontekstuaaliset faktorit. Johtajuuden arvopohjainen näkökulma puolestaan vaatii, että tämän päivän johtajat omaksuvat johtajuuden normatiivisena ilmiönä.
Tehokas johtajuus, he korostavat, on moraalista valtaa, eettistä johtajuutta ja arvojen johdonmukaista vaalimista. Johtajuutta ei voi täysin ymmärtää ennen kuin on tutkinut sen
kontekstissaan, jossa se esiintyy. Tämä konteksti on organisaatio. (Duke 1998, 165–195.)
Kouluorganisaation johtamisen tarkastelussa on mahdollista huomioida sen erityisluonne verrattuna muihin organisaatioihin. Koulun johtajan työssä on Greenfieldin (1995)
mukaan olemassa paikallisia ja määrääviä tekijöitä, jotka ovat aina läsnä. Ne erottavat
johtamisen roolin muiden tyyppisten organisaatioiden johtamisesta ja ne vaihtelevat eri
koulukontekstien välillä. Näitä ulottuvuuksia on viisi: moraalinen ja sosiaalinen dimensio,
jotka ovat pysyvämpiä luonteeltaan ja samantyyppisiä kuin muissakin kouluissa sekä opetuksellinen, taloudellinen ja poliittinen dimensio. Moraalisen dimension mukaan koulu on
normatiivinen organisaatio ja osa johtajien työstä on päätöksentekoa ottaen huomioon
koulun ympäristön. Koulu on moraalinen organisaatio ja johtajilla on oltava arvopohja
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työssään eli moraalisia arvoja ja kulttuuria korostetaan koulussa ja yhteisössä. Myös
West-Burnhamin (2002) mielestä johtamisella on eettinen perusta ja siihen liittyvät myös
toivo ja rohkeus. Greenfield (1995) toteaa, että sosiaalisen ulottuvuuden mukaan johtajan työ on luonteeltaan sosiaalista ja suoraa vuorovaikutusta. Siihen liittyy vaikuttaminen, kehittäminen ja yhteistyö. Kolmas dimensio opetuksellinen ulottuvuus korostaa koulun opetussuunnitelmaa, opetusta ja oppimista sekä niihin kuuluvia prosesseja. Organisaation oppimisilmapiiri on tärkeässä asemassa ja tehokkuudesta huolehditaan tarkkailulla ja
evaluoinnilla. Eniten huomiota teorian puolella ovat saaneet johtajan tehtävät. Se käsittää
päivittäisen työn teknisen puolen, kuten suunnittelun, koordinoinnin, kontrollin, opetusohjelman suunnittelun ja koulun tavoitteiden suunnittelun ja painottaa tehokkuutta sekä
rutiinitehtävien ratkaisemista. Viides, poliittinen dimensio, käsittää mm. yhteistyön ympäristön suuntaan. Tällöin johtaminen suuntautuu vaikuttamiseen erilaisiin päätöksiin eli
kyseessä on tietyllä tavalla suhdetoiminta ympäristön kanssa. (Greenfield 1995, 61–85,
ks. myös Hsieh & Shen 1998, 107–121.)
Fidler (1997) jakaa leadership-käsitteen viiteen eri näkökulmaan ja osa-alueeseen.
Tilannejohtaminen (situational leadership) korostaa kontekstia, missä johtaminen tapahtuu ja siihen liittyy tehokkuuden perusteella variaabeleita, kuten johtajan käyttämä johtamistyyli, alaisten kypsyys ja heidän odotuksensa sekä tehtävän luonteen huomioiminen.
Toiseksi johtajuutta voi tarkastella neljän eri lähestymistavan perusteella; rakenteellinen
ja rationaalinen näkymä johtajuuteen painottaa hierarkiaa, tehokkuutta ja organisaation
rakenteen suunnitelmallisuutta. Ihmissuhteissa korostuu käyttäytymisen näkökulma,
motivaatio ja vapaus toimia. Poliittinen lähestymistapa tuo esille yksilöiden omat kiinnostuksen kohteet ja alueet, mutta toisaalta mahdollistaa myös koaliitioiden rakentumisen.
Symbolinen johtajuuden lähestymistapa luo mahdollisuuksia visionäärin tavoin. Symbolinen lähestymistapa sisältää muutosjohtajuuden (transformational leadership) vastakohtana toimintajohtajuudelle (transactional leadership). Visionäärisen johtajuuden lähestymistapa (visionary leadership) painottaa uusien haasteiden luonnetta. Kolmas, ammattimaisen johtamisen näkökulma, kuvaa johtajaa johtavana ammattilaisena, joka korostaa
ammatillisia arvoja ja käyttäytyminen korostaa johtajaa. Tärkeää on prosessien johtaminen organisaatiossa ja asioiden järjestäminen liittyen henkilöstöön, talouteen ja ulkopuolisiin suhteisiin. Moraalinen johtajuus (moral leadership) neljäntenä näkökulmana painottaa organisaatiokulttuuria, joka on arvopohjainen. Tällöin eettiset periaatteet johtamisessa ovat tärkeitä nuorten moraalikasvatuksen kannalta. Viides näkökulma, koulutuksellinen johtajuus (curricular leadership), liittyy johtajan vaikuttamiseen ammatilliseen työhön koulussa, mukaan lukien opettaminen ja oppiminen luokkahuoneissa. Tähän johtajuuteen kuuluu instruktionaalinen johtajuus, jossa on kaksi lähestymistapaa; tehtäväkeskeinen (functional approach), mihin liittyy esim. opetussuunnitelman ja opetuksen johtaminen opettajien seuraaminen ja tarkkailu, tehtävien määrääminen, oppilaiden
edistymisen tarkkailu ja positiivisen oppimisilmapiirin luominen. (Fidler 1997, 27.) Fidlerin (1997) viisi näkökulmaa leadership – käsitteeseen käyvät ilmi kuviosta 7.

33

1.tilannejohtaminen
konteksti
johtamistyyli
alaisten odotukset ja kypsyys
tehtävän luonne

Johtaminen

2.neljä lähestymistapaa
rakenteellinen
ihmissuhteet
politiikka
symbolinen:
-muutosjohtaminen
(transformational)
-toimintajohtaminen
(transactional)

Leadership
5.koulutuksellinen
johtaminen
ammatillinen työ
(opetus)
instruktionaalinen
johtaminen:
-tehtäväkeskeinen
-prosessikeskeinen

44. moraalinen johtaminen
arvopohjainen
organisaatiokulttuuri
eettiset periaatteet

3.ammattimainen
johtaminen
prosessit
asioiden järjestely
johtajamainen käytös
johtava ammattilainen
arvoineen

Kuvio 7. Leadership-käsitteen näkökulmat Fidlerin (1997, 27) mukaan.

Myös Wildy ja Dimmock (1993, 44) mainitsevat samansuuntaisesti, että instruktionaalinen johtaminen käsittää ne toiminnot, joita johtaja tekee tai delegoi muille ja jotka edistävät oppilaiden oppimista. Siihen sisältyy mm. koulun tavoitteiden ja päämäärien määrittely ja asettaminen, huolehtiminen oppimiseen tarvittavista resursseista, opettajien ohjaamisesta ja arvioinnista, henkilökunnan kehittämisen koordinoinnista ja kollegiaalisten suhteiden luomisesta opettajiin ja opettajien keskuudessa. Prosessikeskeinen (process approach) lähestymistapa puolestaan on byrokraattinen ja rakenteellinen, jolloin säännöt, suunnitelmat, ohjaus, arviointi ja informointi korostuvat. Lisäksi suora vaikuttaminen opettajien työhön luokissa tai kahdenkeskinen vuorovaikutus on oleellista. Prosessikeskeiseen
lähestymistapaan kuuluu lisäksi kulttuurinen puoli kertomuksineen, rituaaleineen ja symbolisine toimintoineen.
Useimmat edellä esitetyt käsitteet johtajuudesta ovat kouluun sopivia ja ne laajentavat
näkemystä käytännön työhön. Jokaisella johtajalla on kuitenkin oma persoonallinen johtamistapansa, jota käytetään. Toisaalta erilaisten johtamistapojen ymmärtäminen myös
teoreettiselta pohjalta antaa mahdollisuuden valita tietty sopiva johtamistapa kuhunkin
tilanteeseen, kontekstiin. Ympäristöt ja toimintakulttuurit ovat erilaisia. (Fidler 1997, 35.)
Fullan (1998, 9–16) toteaa, että kasvatusuudistuksen yhteiskunnallinen konteksti on
radikaalista muuttunut. Jotta menestyy, tulevaisuuden koulujen johtajat tarvitsevat erilaisia ominaisuuksia kuin aikaisemmin. Ongelmien kohtaamisessa ei ole olemassa selkeää
vastausta. Sergiovannin (1992, 41–45) mielestä tulisi tuottaa vaihtoehtoista johtajuutta.
Koulujen parantaminen on vaikeaa siksi, sillä huomiota kiinnitetään liikaa suoraan johta-
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miseen ja ihmisten kontrolloimiseen määräysten, tarkkailun ja valvonnan avulla. Kaikki
tämä muuttuisi, jos yhteisöllisyys tulisi vallalle kouluissa. Yhteisöllisyyden malli tarjoaa
vaihtoehtoja suoran johtamisen tilalle. Johtaja voi panna vähemmän painoa perinteisiin
johtamisen alueisiin, kuten suunnitteluun, organisointiin, tarkkailuun, kontrolliin ja opettamiseen. Myös professionaalisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Mitä enemmän sitä
korostetaan, sitä vähemmän johtajuutta (leadership) tarvitaan. Mitä enemmän johtajuutta
korostetaan, sitä vähemmän todennäköisesti johtajuus tulevaisuudessa kehittyy. Johtajuus
tulee vähemmän kiireelliseksi sen jälkeen kun professionaalisuus kehittyy, suora johtaminen vähenee, itseohjautuvuus lisääntyy ja johtajuuden vaihtoehdot tulevat syvemmin
juurtumaan kouluun. Tällä näkemyksellä voi arvioida olevan yhteneväisyyttä kuviossa 4
esitettyyn yhteisjohtamiseen.

2.5 Muutosjohtaminen tämän hetken keskustelun aiheena
Seuraavassa tarkastellaan muutosjohtamista ja siihen liittyviä käsitteitä ja sisältöä. Viimeaikaisen kirjallisuustarkastelun perusteella muutosjohtaminen on noussut johtamisen tutkimuksessa tärkeään asemaan. Tähän lienee syynä kiinnostus organisaation toimintaan,
ihmisten johtamiseen ja yhteiskunnan muuttuvan tilanteen vaikutus johtamiseen. Muutosjohtamisen tavoite on saada aikaan sellaisia muutosprosesseja organisaation sosiaalisessa
ja kulttuurisessa ajattelussa, joilla tavoitellaan pysyvää vaikutusta organisaation toimintaan. Päämäärät ja visiot ohjaavat organisaation toimintaa luoden edellytyksiä muutosprosessin johtamiselle. (Ruohotie 1996, 159). Uusien haasteiden kohtaaminen, niihin sopeutuminen ja uusien toimintojen sekä käytänteiden aikaansaaminen liittyvät muutosjohtajuuteen. Johtamisen kannalta ympäristön merkitys korostuu, jolloin on tarpeellista pohtia
päämääriä ja analysoida tarvittavia toimenpiteitä. Ympäristöön ja organisaatioon liittyvä
sosiaalinen vuorovaikutus liittää tämän tutkimuksen tarkastelussa ekologisen teorian,
kulttuurin kautta johtamisen ja johtamisen kontekstuaalisuuden elementit toisiinsa suhteessa muutosjohtamiseen.
Mitchell ja Tucker (1992) ovat tarkastelleet johtajuus-käsitettä ja organisaatiota kahden kulttuuridimension kautta kuviossa 8. Kaksi kulttuuridimensiota leikkaavat määritellen ko. neljä johtamisen tapaa muodostaen kuvaa muutosjohtamisen käsitteestä. Kuviolla
8 on yhteneväisyys kuvioon 4, missä tarkasteltiin organisaatiota avoimena ja suljettuna
järjestelmänä. Peruserona näiden kahden näkökulman välillä voidaan pitää kulttuuri-dimensiota, minkä korostuminen liittynee organisaation merkityksen ja sen tutkimuksen lisääntymiseen. Mitchellin ja Tuckerin (1992) näkökulma on toisaalta samankaltainen verrattuna Scheinin (1991) ajatuksiin siltä osin, että kulttuurin muuttaminen edellyttää asenteiden muuttumista, yhteistyötä ja kehittämistä.
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Paikoillaan olevat kulttuurit
(settlement cultures):
vakiintuneet työtehtävät

Liikkeessä olevat kulttuurit
(frontier cultures):
ongelmanratkaisu työtehtävissä

vuorovaikutuksellinen
johtaminen

muutosjohtaminen

Supervisor

Administrator

Manager

Leader

Kuvio 8. Kulttuurin ja työn roolin määrittelyä johtajuuden kannalta (Culture and work role
definitions) (Mitchell & Tucker 1992, 33).

Mitchell & Tucker (1992) toteavat, että vakiintuneessa asemassa olevien koulujen kulttuurinen rooli on asettunut paikoilleen. Johtajuudessa korostuvat ohjaaminen (supervision) ja hallinnointi (administration). Uusien haasteiden edessä vaaditaan dynaamista
management-johtajuutta ja aggressiivista leadership-johtajuutta. Johtajuuden kannalta
näistä kahdesta johtamistavasta voidaan sanoa, että vuorovaikutuksellinen (transactional)
johtajuus toimii silloin, kun sekä johtaja ja alaiset ymmärtävät ja ovat yhtä mieltä tärkeistä tehtävistä.
Muutosjohtajuus kohoaa silloin, kun johtajat ovat kiinnostuneita saamaan yhteistyötä
ja organisaation jäsenten osallistumista tiettyihin tehtäviin. On tärkeää saada organisaation jäsenet uskomaan itseensä ja tavoitteisiin. Muutosjohtajat ovat enemmän ihmisorientoituneita kuin tehtävä- tai suoritusorientoituneita. He korostavat ihmissuhteita ja auttavat alaisiaan tavoitteiden ja menetelmien kehittämisessä. Päähuomio kohdistuu henkilöstöön mieluummin kuin rakenteisiin.
Organisaatioiden näkökulmasta näitä neljää kulttuurin osatekijää voi tulkita niin, että
supervision-kulttuurin koulu on vankka, vakaa ja pysyvä. Ajatellaan, että johtajat tehtävillä ja henkilöstölle annettavilla ohjeilla vastaavat käytännön työstä. Koulun kehittäminen ei ole omaa luovuutta tai spontaanisuutta. Administration-kulttuurissa tunnetaan, että
mahdollisuus vaikuttaa tärkeisiin asioihin on heikko tai koulun tehokkuus on opettajien ja
oppilaiden omasta asenteesta kiinni. Korkeatasoinen opetus riippuu siitä, kuinka paljon
saa lisää ammatillista autonomiaa; uskotaan, että opettaminen ja opetus ovat yksityistä ja
yksilöllisiä prosesseja ja korostetaan tehokkuutta. Johtaja huomioi ihmissuhteet ja antaa
neuvoja kehittäen henkilöstöä, käy päivittäisiä keskusteluja, jotta varmistaa henkilöstön
osallistumisen sovittuun ohjelmaan. Kun sosiaalista tukea kasvatukselle ei ole saatavissa
tai kun muutos on tärkeämpi kuin tiettyjen projektien täytäntöönpano, siirrytään ohjaamisesta management-kulttuurin puolelle. He (managers) luottavat enemmän vuorovaikutukseen kuin muutokseen liittyviin ihmissuhteisiin. Tehtäväkeskeisyys on tärkeämpi kuin
ihmissuhteiden hoito. Opetuksessa korostuvat tarkasti suunnitellut ohjelmat ja tekniikat.
Ajatellaan, että tulee työskennellä terävämmin – ei kovemmin ja enemmän.
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Leadership-johtaminen tulee keskeiseksi kehittämisessä silloin kun heikentyneeseen
sosiaaliseen ja kulttuuriseen tukeen liittyy uskomus, että hyvään suoritukseen liittyy myös
asenteiden ja uskomuksien muuttumisen vaatimus. Johtajat tunnistavat, että heidän organisaationsa tuki riippuu muutosten laadusta. He uskovat myös, että korkean suoritustason
omaavat ovat kuin luovia taiteilijoita mieluummin kuin voimallisia työntekijöitä. Opettajat ovat heidän mielestään eksperttejä. Luovien kykyjensä vuoksi he tietävät, mikä on tärkeää lapsille ja kuinka koulutyötä tehdään. Opetuksessa korostetaan yhteistyötä, kehittämistä ja yhteisiä tavoitteita ja energian vapauttamista. Koulun kehittäminen tapahtuu
yhteistyössä yhteisön tarpeiden, perheiden, oppilaiden ja henkilöstön kanssa. (Mitchell &
Tucker 1992, 30–35.)
Fullan (2002, 16–20) toteaa, että muutosjohtamisessa painottuvat moraalinen tavoite,
muutoksen prosessin ymmärtäminen, taito muodostaa yhteyksiä ihmisten välille ja tiedon
luominen ja jakaminen. Kaikkien näiden saavuttaminen edellyttää yhtenäisyyttä vuorovaikutuksessa. Monesti muutos on rakenteellista ja pinnallista. Muuttamalla kulttuuria,
niitä arvoja joita organisaatiossa pidetään tärkeinä, johtaa pysyvään muutokseen. (vrt.
Schein 1991.) Tämä tapahtuu sosiaalisen prosessin ja yhteistyön avulla. Muutoksen kestävyydessä avaintekijät ovat sosiaalisen ympäristön, kontekstissa tapahtuvan oppimisen,
johtajien koulutus ja opettajan ammatillisen kuvan muuttaminen. Voitaneen sanoa, että
tämä näkemys edustaa pitkälti kuviossa 9 esitettyjä ajatuksia leadership-johtamisesta Fidlerin (1997) esittämänä.
Keskeistä muutosjohtajuudessa on, että johtajuus ei rajoitu eikä sen pitäisi rajoittua
yhteen yksilöön tai ihmisiin, jotka ovat johtavissa asemissa. Suuntaus on kohti sitoutumista, kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. (Leonard & Leonard 1999, 237–242.) Leithwoodin (1992, 8–11) mielestä kouluorganisaatiossa muutosjohtajilla on jatkuva pyrkimys
kolmeen perustavoitteeseen: yhteistyökulttuurin ylläpitämiseen, opettajien kehityksen
kannustamiseen, edistämiseen ja tukemiseen sekä ryhmän ongelmanratkaisutaidon parantamiseen. Myös Sagor (1992, 13–18) toteaa, että koulukulttuuria edistävänä tekijänä voidaan pitää muutosjohtajuutta. Muutosjohtajuuden tunnusmerkkejä ovat selkeä visio,
yhteinen näkemyksen korostaminen kulttuurissa ja jatkuva ponnistelu parempaan.
Muutosjohtaminen on Juutin (2001) mielestä moraalisella tasolla ihmistä kohottavaa
johtajuutta. Se perustuu ihanteille ja pyrkimyksille uudistuksiin yhteiskunnassa, ideologialle. Muutosjohtaminen voidaan jakaa neljään eri osa-alueeseen: 1) intellektuelliin, 2)
uudistavaan johtajuuteen (moraalisesti oikeat menettelytavat), 3) vallankumoukselliseen
johtajuuteen (rohkeus, marttyyrius, omistautuminen) ja 4) karismaattiseen johtajuuteen
(sankaruus ja uudet aatteet).
Southworth (1999) painottaa yhteistyötä muiden kanssa muutosten saamiseksi ei-toivottuihin asioihin tai ilmiöihin koulutyössä; sen kulttuurissa ja käytännössä. Johtajat
muuttavat alaisiaan uusilla ajatuksilla, arvoilla ja ideoilla. Samanaikaisesti johtajuus on
myös kriittistä. Johtajat tunnistavat, että organisaatiot ovat rakenteeltaan inhimillisiä ja
niitä voi muuttaa. Kriittinen johtajuus on heijastuvaa, kasvatuksellista ja eettistä. Se on
kiinnostunut arvoista, sillä kasvatus perustuu arvoihin. Se on eettistä, sillä tällaiset johtajat ovat kiinnostuneita oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnallisesti. He kannustavat muita
arvioimaan omia tavoitteitaan ja arvojaan. Valta ei ole yksilön omaisuutta, vaan ryhmän.
Johtajuus ei ole kontrollia, vaan vapauttamista. Suuri osa johtajan tekemästä työstä näyttää olevan ammatillista tehokkuutta, kun taas eettisistä ja vapauttavista aspekteista koulun johtajuudessa ei ole suuremmassa määrin välitetty tai ne on jopa kokonaan unoh-
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dettu. (Southworth 1999, 49–65.) Tämä saattaa johtua siitä, että asia on varsin uusi. Syynä
voi olla myös se, että Fullanin (1998, 10–16) mukaan johtajan työ on lisääntyvässä määrin muuttunut monimutkaiseksi ja rajoittuneeksi. Johtajat tuntevat, että heillä on yhä
vähemmän tilaa ohjailla. He ovat tulleet yhä enemmän riippuvaisiksi kontekstista. Kun
toimiva johtajuus on tärkeää, johtajat ovat vähiten suosiollisessa tilanteessa tuottaa sitä.
He tarvitsevat uuden asenteen ja tietoisuuden toiminnalleen murtaakseen riippuvuuden
siteet, jotka heidän kouluihinsa on tullut ulkopuolelta.
Muutosjohtamista (transformational leadership) tämänhetkisenä johtamisen tutkimusaiheena voidaan tarkastella monestakin näkökulmasta. Onko se tietynlainen jatkumo keskustelulle johtamisen tutkimuksessa ajatellen edellä tarkasteltua kehitystä? Voitaneen
arvioida, että sen asema keskustelussa ansaitsee paikkansa siksi, että johtamisen muutoshaasteet ovat liittyneinä muutoksiin yhteiskunnassa. Sen voidaan arvioida laajentaneen
johtajuuden käsitteitä nykyisen muuttuvan organisaatioympäristön seurauksena. (Leonard & Leonard 1999, 237–238). Suuntautuminen kohti organisaatiota, johtamisen kontekstia ja sosiaalista vuorovaikutusta aiheuttaa muutoksia johtamisessa. Oleellista tämän
tutkimuksen kannalta on se, minkä lisän muutosjohtamisen katsotaan antavan varsin
uutena johtamisen teoriana vai katsotaanko se uudeksi termiksi entisten joukossa. Voitaneen arvioida, että verrattuna tavoite-, tulos- ja laatujohtamiseen muutosjohtamiselle lienee se etu, että siinä painottuu konteksti, missä toimitaan. Tämä tarkoittaa aktiivista vuorovaikutusta organisaatiossa ja ihmisten johtamista. Uusien asenteiden ja uskomuksien
muuttuminen asettaa vaatimuksen kulttuurin muutokselle. (Mitchell & Tucker 1992).
Suuntaus on kohti sitoutumista, kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tästä näkökulmasta
arvioituna muutosjohtaminen kuuluu avoimen ja liikkeessä olevan järjestelmän edustamaan kulttuuriin, missä painottuu yhteistyö ja vuorovaikutus sekä organisaation sisällä
että organisaatiosta ulospäin. (ks. esim. Ruohotie 1996, 159–160.) Se on arvopohjaista
leadership-johtamista, joka ei kontrolloi, vaan painottaa jaettua valtaa organisaatiossa.
Muutosjohtamisen voi arvioida olevan luovaa leadership-tyyppistä johtamista muuttuvissa tilanteissa.

3 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
3.1 Johtamisen kontekstuaalisuus
Peruskoulun johtaminen on kasvatusorganisaation johtamista. Kouluorganisaatiossa
tapahtuva kasvatus ja opetus ovat osa yhteiskunnallista toimintaa ja ne ovat kiinteässä
yhteydessä ja vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteiskunnan eri elementit määrittelevät
monilla eri tavoilla kasvatuksen johtamista. Kyse on monimuotoisesta sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin ilmiöstä, johon koulu ja johtaminen ovat kiinnittyneet. Peruskoulun
johtaja on kiinni kontekstissa ja siinä työssä, jota hän johtaa. Johtaminen voidaan katsoa
olevan kontekstuaalista toimintaa, minkä tarkastelussa ekologinen teoria jäsentää tutkittavaa ilmiötä.
Ekologinen teoria tutkimuksen viitekehyksenä
Ekologinen teoria on systeemiteorioihin kuuluva ja se soveltuu kuvaamiensa ilmiöiden
tarkasteluun siinä kontekstissa, jossa ne tavallisesti esiintyvät. Inhimillisen elämän tutkimuksessa nämä ovat arkielämään ja toimintaan kuuluvia konteksteja. Allardt (1983, 181)
kuvaa systeemiteoriaa luokittelujärjestelmäksi, jonka käsitteillä sosiaalisia ilmiöitä voidaan selittää. Sen mukaan järjestelmillä ja sen osien välillä tietyssä ympäristössä vallitsevat tietyt säännönmukaiset suhteet. Myös Järvilehto (1995, 47–48) korostaa kokonaisuutta ja prosessia järjestelmän toiminnan kehityksessä, siis sitä, miten ilmiöt ovat kehittyneet ja mitkä ovat olleet ne ehdot, joiden vallitessa uudet toiminnan muodot ovat saaneet
alkunsa. Ilmiöt nähdään systeemisinä tuloksina, tiettyjen järjestelmien toiminnan toteutumina. Peruslähtökohtana tarkastelulla on pyrkimys ymmärtää ilmiöiden kohdalla koko
sitä prosessia, joka on johtanut nykyisen kaltaisiin toimintoihin. Voidaankin sanoa, että
sosiaaliset ilmiöt ja kokonaisuus luonnehtivat tätä ajattelua.
Bronfenbrennerin (1979) ekologisessa teoriassa keskeistä on ilmiöiden tutkiminen niiden luonnollisissa tapahtumaympäristöissä ja sitä kautta perustan rakentaminen kokonaistarkastelulle. Teorian mukaan yksilön kasvuympäristö koostuu välittömistä ympäristökokemuksista ja laajenee koko siihen yhteiskunnalliseen systeemiin, jonka osana yksilö toimii. Mallin perusidean muodostavat kulttuurisen kontekstin tiedostaminen ja vuorovaikutusprosessi, joka siihen liittyy. (Hujala 1998a, 8–14.) Ilmiötä ei tarkastella irrallaan elämän arjesta, vaan keskeistä ekologisessa teoriassa on se, että kehitys nähdään organismin
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ja ympäristön välisenä etenevänä prosessina. Ihminen on toiminnallinen kokonaisuus,
integroitunut järjestelmä, jossa psykologiset prosessit (kognitiiviset, affektiiviset, emotionaaliset, motivationaaliset ja sosiaaliset) toimivat järjestäytyneessä interaktiossa keskenään. (Bronfenbrenner 1991, 2). Toisaalta ihmiset eivät ole vain ympäristönsä tuotteita,
vaan myös ympäristön luojia. Luodut ympäristöt ovat luonteeltaan symbolisia ja symbolit ovat rakenteeltaan ja sisällöltään kognitiivisia, ja myös emotionaalisesti, sosiaalisesti ja
motivationaalisesti ladattuja. (Bronfenbrenner 1991, 4–8.) Ekologisten paradigmojen ja
mallien tavoitteena on ollut kehittää teoreettinen kehys, josta muodostetaan sekä rakenne
että suunta tarkasteltaessa organismin ja ympäristön vuorovaikutusta. (Emt. 1991, 8–9,
1997, 268.) Paradigmoja on kaiken kaikkiaan neljä, joista mikrojärjestelmä on henkilön
toimintojen, roolien ja henkilöiden välisten suhteiden välitön ympäristö. Tähän konkreettiseen, fyysiseen ja aineelliseen ympäristöön sisältyvät myös kaikki muut henkilöt omine
persoonallisuuden ja käsitysjärjestelmän piirteineen. (Emt. 1997, 264.) Tämän tutkimuksen kannalta mikrojärjestelmä tarkoittaa niitä toimintaympäristöjä, joissa peruskoulun
johtaja toimii aktiivisesti. Niitä ovat lähimpinä työyhteisö, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat. Johtajalla on aktiivinen osuus kaikissa mikrojärjestelmissä tapahtuvissa prosesseissa.
(vrt. Nivala 1999.) Jokaisen mikrojärjestelmän jäsen vaikuttaa myös jokaiseen muuhun
jäseneen.
Mesojärjestelmä on mikrojärjestelmien järjestelmä. Se muodostuu kahdesta tai useammasta ympäristöstä, joissa sama ihminen tavanomaisesti toimii. Niitä ovat esim. koti ja
koulu, koulu ja työpaikka. (Bronfenbrenner 1997, 264.) Mikro- ja mesojärjestelmissä
yksilö on itse läsnä ja voi olla suorassa vuorovaikutuksessa välittömän tilanteen kanssa,
mutta kahdessa laajemmassa järjestelmässä suora vuorovaikutus ei ole mahdollista. (Emt.
1991, 12–18.) Mesojärjestelmää voidaan pitää tässä tutkimuksessa johtamisen kannalta
tärkeänä, koska johtaja yhtenä mikrojärjestelmän jäsenenä on aktiivisessa vuorovaikutuksessa useisiin muihin mikrosysteemeihin muodostaen näin mesojärjestelmän. Tällaisia
mesojärjestelmään kuuluvia mikrojärjestelmäpareja johtamisen kannalta ovat esimerkiksi
johtajan vuorovaikutus henkilöstön, oppilaiden vanhempien, sidosryhmien, alueen johtajaryhmän, oppilaiden tai kouluviraston henkilöstön kanssa. Koska mikrojärjestelmät muodostavat mesojärjestelmän tai useita mesojärjestelmiä, korostuu hyvän vuorovaikutuksen
ja yhteistoiminnan merkitys. Tämä liittyy puolestaan organisaatioon, sen toimivuuteen ja
organisaation johtamiseen. Mesojärjestelmän toimivuutta ja yhteistyötä voidaan pitää
koko organisaation toiminnan kannalta tärkeänä asiana.
Kun toimintaympäristö laajenee välittömän toimintaympäristön ulkopuolelle, puhutaan
eksojärjestelmästä. ”Eksosysteemi sisältää ne yhteydet ja prosessit, joita on kehittyvän
yksilön kahden tai useamman ympäristön välillä, joista ainakin yksi on sellainen, että se
ei sisällä kehittyvää yksilöä, mutta sen tapahtumat vaikuttavat epäsuorasti yksilön välittömän elinympäristön prosesseihin.” (Bronfenbrenner 1991, 16). Esimerkkeinä eksojärjestelmästä tämän tutkimuksen näkökulmasta ovat johtajan yhteydet ja prosessit seuraaviin
ympäristöihin
– kouluvirasto-koulutuslautakunta
– hallinnolliset virastot-oppilaiden vanhemmat
– koulun sidosryhmät-koulun henkilöstö
– vanhempien työpaikat-oppilaiden vanhemmat
– johtajan työpaikka-muut koulut
– koulun johtokunta-oppilaiden vanhemmat
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Makrojärjestelmä toimii laajimpana muodostelmana yhteiskunnan toiminnassa ja asettaa
teorian tarkastelulle tietynlaiset reunaehdot. Se kattaa mikro-, meso- ja eksojärjestelmän
kehityskentät mukaan lukien lähes kaiken yhteiskunnallisen toiminnan kuten kulttuurin,
sosiaalisen vuorovaikutuksen ja käsitysjärjestelmät. Makrojärjestelmä tarkoittaa yhteiskunnan kulttuurista ja ideologista todellisuutta. Esimerkkeinä mainittakoon poliittinen
järjestelmä, kansanedustuslaitos, järjestöt, lait ja asetukset. Tämä johtajuuden makrotaso,
yhteiskunnan ideologinen järjestelmä, säätelee eksojärjestelmän toimivuutta myös kulttuurisella tai osakulttuurisilla tasoilla. (Nivala 1999, 83, 98.) Makrojärjestelmää voidaan
pitää tärkeänä siksi, että makrojärjestelmille tunnusomaiset käyttäytymis- ja käsitysmallit
siirtyvät erilaisten kulttuuri-instituutioiden välityksellä sukupolvelta toiselle. Tällaisia
kulttuuri-instituutioita ovat perhe, koulu, työpaikka ja erilaiset hallintorakenteet. (Bronfenbrenner 1997, 266.) Makrojärjestelmän käsitteeseen sisältyy sekä alakulttuuri, jossa
ihminen on kasvatettu, että alakulttuuri, jossa ihminen elää. Viime mainitun määrittävät
niiden ihmisten henkilökohtaiset taustaominaisuudet, joiden kanssa ihminen on tekemisissä jokapäiväisen elämän ympäristöissä. (Emt. 1991, 23, 1997, 275.) Makrojärjestelmät
tunnistetaan tyypillisesti välillisistä muuttujista sosiaalista osoitetta ilmaisevien etikettien
muodossa. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaaliluokka, kansallisuusryhmä, asuinpaikka tai
ammatit, historian eri tapahtumat ja aikakausia tai elämäntapoja koskevat kohortit. Näillä
ei kuitenkaan ole selitysvoimaa sinänsä. Vasta muodostuneilla sosiaalisilla rakenteilla on
mahdollisuus muuttua alakulttuureiksi historian kuluessa kehittämällä tunnusomainen
arvojen, elämäntavan ja muiden makrojärjestelmää määrittävien piirteiden sarjan. Kun
löydetään todisteet makrojärjestelmän olemassaolosta, voidaan tutkia tuon järjestelmän
eri puolien luonnetta. (Bronfenbrenner 1997, 266–267.) Järvilehdon (1995, 47) mielestä
kehityksellä on toiminnan tarkastelussa olennainen osuus. Kaikki toiminta perustuu joihinkin rakenteisiin, jotka toiminnan toteuttavat. Emme voi ymmärtää toimintaa, jollemme ymmärrä rakenteita – uusi toiminta rakentuu aina aikaisemman pohjalle. Tästä seuraa
menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden kytkeytyminen yhteen.
Ekologisen teorian pohjalta peruskoulun johtaminen on tiettyyn toimintaympäristöön
ja kulttuuriseen kontekstiin sidottu ilmiö. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa kuvaa johtamista tässä kontekstissa. Ekologisen mallin mukaan nämä järjestelmät koostuvat toisistaan riippuvista rakenteista, joihin vaikuttavat myös näiden ympäristöjen väliset suhteet
sekä ne laajemmat kontekstit, joihin nämä ympäristöt sisältyvät. Peruskoulun johtajan
välittömästä läheisyydestä kauempanakin olevilla ympäristöillä ajatellaan olevan vaikutuksensa johtamiseen. Ekologisen teorian keskeisiä kohtia tämän tutkimuksen kannalta
ovat seuraavat:
– viitekehys ympäristön analysoimiseksi järjestelmänä, joka koostuu sisäkkäisistä ja
toisistaan riippuvaisista rakenteista.
– johtamisen kuvaaminen johtajan ja ympäristön yhteisenä yhtälönä.
– johtajan ominaisuudet hänen elämänsä tiettynä ajankohtana ovat tulosta hänen ja
ympäristön ominaisuuksista siihenastisen elämän aikana
– johtamista tarkastellaan luonnollisissa toimintaympäristöissä.
– ympäristökokemukset laajenevat koko yhteiskunnalliselle makrotasolle
– johtamisen kulttuurisen kontekstin ja vuorovaikutusprosessin tiedostaminen
– ihminen käsitetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, integroituneeksi järjestelmäksi.
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Peruskoulun johtaminen on sosiaalisesti rakentunutta. Sitä tarkastellaan sen vuoksi edellisen perusteella laajasti johtamisen kontekstin kokonaisuudessa. Tällöin huomioidaan
yhteiskunnalliset rakenteet, toimintaympäristöt ja organisaatioon liittyvät tekijät. Ekologinen teoria tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä jäsentää johtamista tutkimuksen kohteena. Se antaa mahdollisuuden tarkastella johtamista yhteiskunnallisen rakenteen kuvauksen kautta. Suorannan (1996, 455–456) mukaan ihmistä on mahdollista tarkastella ajallisessa ja paikallisessa, kontekstuaalisessa maailmassa, universaalisuuden ja ajattomuuden etsinnän sijasta. Lähtökohtana kontekstuaalisuudessa on se maailmallinen paikka,
missä ajattelu toteutuu. Tutkimuskohteena on ihminen, jonka sosiaalinen todellisuus
rakentuu ajallisesti, paikallisesti ja kielellisesti rajatulla alueella.
Suomalaisista tutkijoista Hujala (1998a, 8–26) on rakentanut Bronfenbrennerin ekologisen mallin pohjalta kasvun ja kasvattamisen kontekstuaalisen teorian perustaa. Sen
mukaan toimijat kuuluvat laajempaan sosiaaliseen järjestelmään ja siksi on tärkeää tutkimuksen kannalta lisätä tietämystä olosuhteista, joissa toimijat elävät. Kontekstuaalisen
kasvun mallissa toimija on erottamaton osa systeemiä ja hän vaikuttaa olemassaolollaan
systeemin toimintoihin. Tällä tavoin hänen ajatuksillaan, toiminnoillaan ja valinnoillaan
on vaikutusta lähiympäristöön. Kontekstuaalisessa kasvun mallissa painotetaan, että on
oleellista nähdä toimintaprosessit osana laajempaa kokonaisuutta ja tiedostaa eri vaikutussuhteiden monikerroksellisuus. Malli on holistinen näkökulma ja siihen liittyy toimijoiden todellisuuden tiedostaminen osana koko kontekstia. Kontekstuaalisen kasvun mallin
mukaan toimintaprosessit nähdään sosiaalisesti rakentuneiksi ja vuorovaikutuksellisiksi
ilmiöiksi. (Hujala 1998a, 2002, 77–95.
Nivalan (1998a, 1998b, 1999, 2002) kontekstuaalisen johtamisen malli tarjoaa viitekehyksen tarkastella johtamista kulttuurisessa kontekstissaan ja se perustuu rakenteeltaan
Hujalan (1996, 1998a) varhaiskasvatuksen kontekstuaalisen kasvun teoriaan. Vaikka johtamisen viitekehys nähdään laajana ilmiönä alkaen lainsäädännöstä aina perheiden palvelemiseen saakka, johtamiseen liittyvät sen jokapäiväinen käytäntö sekä johtajan asema ja
tehtävät. Johtamista määrittävät toisaalta paikallistason (kunta) taloushallinto ja poliittiset suuntaviivat ja toisaalta työyhteisön sisäiset toimintatavat. Näin johtajuus on mallin
mukaan sidoksissa yhteiskunnan sosiaaliseen ja hallinnolliseen ympäristöön. Kun lähtökohta tarkastelulle on, että johtajuus on sosiaalisesti rakentunutta, tulee sitä ja sen toteutumista arvioida koko kontekstissa. Tähän liittyvät paitsi eri toimijat ja toimijoiden väliset
suhteet, myös rakenteelliset tekijät (hallinto-organisaatiot, kasvatusideologiat) sekä lainsäädännön ja valtiovallan vaikutus. (Nivala 1998a, 159–162.) Mikro- ja mesosysteemit
ovat työyhteisön primaarikulttuurin tasot ja siihen kuuluvat johtaja, vanhemmat, lapset,
henkilöstö ja edellisten väliset suhteet. Sekundaarikulttuuri muodostuu hallinnosta, laeista
ja määräyksistä, mitkä tulevat työyhteisön ulkopuolelta. (Nivala 1998b, 56). Kontekstuaalisen kasvun teoria tarjoaa Nivalan (2002, 13–23) mukaan teoreettisen perustan johtamisen ja kasvatuksen integraatiolle. Kontekstuaalinen johtajuuden malli on esitetty kuviossa 9. Se on eräänlainen viitekehys tässä tutkimuksessa johtamisen tarkastelulle. Malli
näyttää johtamiseen liittyvät elementit tai osatekijät. Se ei kuitenkaan vastaa siihen, millä
tavalla johtamisen elementit liittyvät toisiinsa.
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Yhteiskunnan kulttuurinen ja ideologinen
todellisuus
Asiakkaiden, henkilökunnan
ja johtajan elinympäristö

Lapset ja
perheet asiakkaina

Kasvatus
Sosiaalipalvelut

Eksosysteemi
Makrosysteemi

Työyhteisö

Mikrosysteemi

Työn tavoite

Johtaja
Paikallinen organisaatio

Yhteiskunnan lait ja määräykset

= mesosysteemi
Kuvio 9. Johtajuuden kontekstuaalinen malli (Nivala 1998b, 55, 2002, 16).

Johtamisen kontekstuaalinen malli kiinnittää huomion johtamisen toimiviin ympäristöihin. Makrotaso sisältää johtamista määrittävät sosiaaliset arvot ja yhteiskunnalliset rakenteet. Näiden välissä ovat meso- ja eksotasot. Mesotaso sisältää vuorovaikutuksen ja
yhteistyön mikrotasojen välillä kun taas eksotasolla on epäsuora vaikutus johtamiseen.
Konteksti ymmärretään laajasti myös Karilan (2002, 65–74) tutkimuksessa sekä makrotasolta (yhteiskunta ja sen kulttuuri) että mikrotasolta (työyhteisöstä) alkaen. Johtaminen
on sosiaalista interaktiota ja toimintaa työyhteisössä. Johtajan toimintaa voidaan tutkia
osana laajempaa sosiaalista ja kulttuurista kontekstia. Johtaminen on kulttuurinen ilmiö,
joka on yhdistynyt kasvatusorganisaation perustehtävään. Makrotason konteksti sisältää
yhteiskunnan rakenteet, arvot, traditiot, lait ja normit. Nämä yhteiskunnan elementit määrittelevät monilla eri tavoilla kasvatuksen johtamista ja kyse on monimuotoisesta sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin ilmiöstä. Johtamisen kontekstuaalista luonnetta määrittelee
myös kulttuurinen konteksti ja ihmiset, jotka ovat mukana kulttuurissa. (vrt. Schein
1991). Makrotason ohjeet ja määräykset, erityisesti niiden toteutus, näyttävät muokkaavan johtamisen kontekstia. Johtajuutta tutkittaessa tulee ottaa huomioon sen paikallinen
luonne ja kulttuurinen konteksti sekä siinä toimivat ihmiset. (Karila 1998, 69.) Toisaalta
Rosemary ja Puroila (2002) toteavat, että suomalaisessa yhteiskunnassa on päätösvaltaa
lisätty paikalliselle ja toimivalle tasolle. Vaikka lait ja asetukset muodostavat kehyksen
kasvatukselle, on johtamisessa olemassa myös itsenäisyyttä.
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Tässä tutkimuksessa tarkastellaan peruskoulun johtamisen kontekstuaalisuutta. Edellä
kuvasin sitä viitekehystä, joka määrittelee tämän tutkimuksen ajattelumallin teoreettisesti. Perusajatuksena on Nivalan (1998b, 2002) esittämä johtajuuden kontekstuaalinen
malli, johon on lisätty yhteiskunnallisten ajanjaksojen tarkastelu. Kuvatuissa teorioissa on
perusta, jonka avulla tässä tutkimuksessa peruskoulun johtamista tarkastellaan ja kuvataan. Johtaminen on holistista, mutta se muodostuu eri osatekijöistä; siitä ajasta ja paikasta, jossa tällä hetkellä eletään ottaen huomioon yksilön (johtajan), joka on sidoksissa
ekologisen teorian mukaisesti paikkaan, jossa johtamistyö tapahtuu. Johtaminen sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä liittyy kaikille ekologisen teorian sisältämille
tasoille. Siihen liittyy myös kouluorganisaation johtamisen kulttuuri.

3.2 Johtaminen ja organisaatiokulttuuri
Organisaatio avoimena järjestelmänä on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä
kanssa. Vuorovaikutussuhteet ovat ominaisia organisaatiolle, jolla on tarkoituksia ja funktioita toiminnalleen ympäristönsä kanssa. Organisaatio muodostuu myös useista osajärjestelmistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Osajärjestelmien muutokset vaikuttavat muidenkin osajärjestelmien toimintaan. Organisaation toimintaa tarkasteltaessa on
kokonaisuudessaan huomioitava ympäristön asettamat vaatimukset ja rajoitukset. Muuttuva ympäristö lukuisine eri järjestelmineen sitoo ja rajoittaa organisaation toimintaa eri
tavoin. (Schein 1973, 155.)
Kouluorganisaatiolla, kuten jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa. Se vaikuttaa koko yhteisön toimintaan ja sitä kautta johtamiseen käsittäen erilaiset epäviralliset
ohjeet, toimintatavat, normit, tottumukset ja arvostukset. (Hämäläinen 1986, 87, Brake
1997, 166.) Organisaatio on useista ihmisistä muodostunut ryhmä, jolla on tavoitteellista
toimintaa ja jonka jäsenet ovat jollakin tavoin riippuvaisia toisistaan. Organisaatiota tarkasteltaessa ei voi vain huomioida niiden tavoitteita, rakenteita, toimintoja ja resursseja,
vaan tulee ymmärtää myös organisaation kulttuuri. Sillä tarkoitetaan merkityksellisten
ajattelu- ja toimintatapojen kokonaisuutta, joka organisaatiossa on vallalla ajatuksissa ja
toiminnassa. Organisaation kulttuuria on kutsuttu näkyvän pinnan alla olevaksi syvärakenteeksi, sillä se saattaa olla muuta kuin organisaation virallisiin tavoitteisiin on kirjoitettu. Organisaation kulttuuria arvioitaessa tulee tuntea ne hallitsevat arvot, ideologiat,
toimintakriteerit ja preferenssijärjestelmät, jotka kussakin organisaatiossa ovat niin yksilöiden, eri ammatillisten ryhmien kuin myös yksiköiden (koulujen) välillä. (Nikkilä 1992,
52, 63–64, Antikainen 1993, 11, Hokkanen & Strömberg 2003, 103–104.) Juuti (1995b,
27) pitää kulttuuria monikerroksellisena, syvällisenä ja laaja-alaisena ilmiönä. Se liittyy
organisaation uskomusjärjestelmään ja niihin käsityksiin, joita on olemassa organisaation
päämääristä ja sosiaalisesta rakenteesta. Kulttuurin piilossa oleva luonne aiheuttaa sen,
että sitä pidetään itsestään selvänä ja sitä ei välttämättä tiedosteta. Tässä tutkimuksessa
koulukulttuurin merkitys liittyy johtamiseen liittyviin perinteisiin käsityksiin. Toimintaja ajattelutavat ja niiden muodostama kokonaisuus ovat muodostuneet pitkän aikajakson
ja kehityksen tuloksena. Ekologisen teorian mukaan osana yksilö toimii vuorovaikutusprosessissa ympäröivän yhteisön kanssa. Tämä prosessi liittyy ajattelu- ja toimintatapo-
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jen kokonaisuuteen ja toimintakulttuuriin, jolloin erilaiset käsitysmallit siirtyvät instituution välityksellä sukupolvelta toiselle.
Viimeaikainen tutkimustieto on kohdistunut ja kiinnostunut pitkälti koulukulttuurin
merkitykseen oppimisen ja opettamisen näkökulmasta. Tähän liittyvän pedagogisen johtamisen katsotaan motivoivan oppimista ja opetusta, mutta kulttuurin muutokseen tästä
näkökulmasta tarkasteltuna on tarvetta. Koulun kulttuuri muodostuu normeista, asenteista, uskomuksista, käyttäytymisestä, arvoista ja traditioista. Ne muovaavat ihmisten
ajattelua ja toimintaa. Koulukulttuuria voidaan muuttaa sen elementtien uudistamisella,
mikä puolestaan liittyy johtamiseen. (Barth 2002, Lambert 2002, King 2002, Huttunen
1994.)
Organisaatiokulttuuri on perusolettamusten malli, jonka jokin ryhmä on kehittänyt
oppiessaan selviytymisen kiertokulun suhteessa ulkoiseen sopeutumiseen ja sisäiseen
yhdentymiseen. Ryhmän kulttuuri, perusolettamusten malli, pitää toimivia oletuksia itsestäänselvyyksinä jolloin ne ovat siirtyneet tiedostamattomalle tasolle. Kulttuuri edellyttää
ryhmää ja sen yhteisten kokemusten, ajattelun, uskomusten, tunteiden ja arvojen yhteinen on ryhmän kulttuuri. Kulttuurin muodostuminen ja ryhmän syntyminen edellyttää
johtajuutta. (Schein 1991, 67, 80.) Tähän liittyen ”meidän onkin ymmärrettävä, miten
perustajien, johtajien tai jonkin uuden ryhmän tai organisaation kokoajien yksilölliset tarkoitusperät, heidän omat tilanteen luonnehdintansa, oletuksensa ja arvonsa muuttuvat
yhteisen mielipiteen oikeaksi osoittamiksi määritelmiksi, jotka siirretään edelleen organisaation uusille jäsenille oikeana tapana suhtautua tilanteisiin.” (Schein 1991, 66). Kulttuurissa erotetaan kolme tasoa (kuvio 10):
1. Artefaktit (ihmistyön aikaansaannokset): kulttuurin näkyvin taso, ihmisen rakentama
sosiaalinen ja fyysinen ympäristö.
2. Arvot, joihin liittyy fyysinen tai sosiaalinen paikkansapitävyys ja jotka toimivat luotettavalla tavalla jatkuvasti ongelmanratkaisun perustana, voivat muuttua oletuksiksi.
Arvot ovat käsityksiä todellisuuden luonteesta, mutta ne eivät ole kaikkien jakamia.
3. Perusoletukset: jonkin ongelman ratkaisu osoittautuu jatkuvasti toimivaksi, ratkaisusta tulee itsestäänselvyys ja sitä ryhdytään vähitellen pitämään todellisuutena.
Perusoletukset ovat olettamuksia todellisuuden suhteesta ympäristöön, ihmisluontoon
ja –toimintaan. (Schein 1991, 34–36.)
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N äk ym ätö n
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Kuvio 10. Kulttuurin tasot ja niiden välinen vuorovaikutus (Schein 1991, 32).

Bronfenbrenner (1991,16) painottaa, että mikrojärjestelmäympäristöihin vaikuttaa se,
millaiseen kulttuuriin, alakulttuuriin tai muuhun makrosysteemin rakenteeseen mikrosysteemi kuuluu. Toisin sanoen kulttuurin vaikutus koulujärjestelmään ja sen eri tasoihin ja
sitä kautta myös itse johtamiseen on keskeinen ja huomioitava johtajuutta tutkittaessa.
(vrt. Sahlberg 1997.)
Vaikka eriäviä ajatusmalleja (esim. Kotter 1996, 136–137) onkin, tässä tutkimuksessa
perusajatuksena on, että koulukulttuuri ohjaa vahvasti organisaation toimintaa ja johtamista. Johtajan merkitys kulttuurin luomisessa tai ylläpitämisessä on keskeinen. Schein
(1991, 19–20, 181–183, 323, 329, 1996, 61–63) korostaa kulttuurin tiedostamista ja
ymmärtämistä johtamisessa sekä pitää johtajuuden tehtävänä kulttuurin luomista ja johtamista. Kulttuurin ymmärtäminen selittää toiminnan onnistumista organisaatiossa yksilöllistä selitystä paremmin. Yksilöillä on erilaiset olettamukset, erilainen kieli, erilaiset maailmankuvat – lyhyesti erilainen kulttuuritausta. Kulttuurierojen havaitseminen on johtamisessa tärkeää. Kulttuuri määrittelee sen, mitä on pidettävä johtajuutena. Johtajat ovat
sidoksissa omaan aiempaan kulttuuriseen oppimiseensa ja se voi myös rajoittaa heitä asioiden eteenpäin viemisessä. Yksi johtajuuden keskeisistä tehtävistä on tunnistaa kulttuuriin liittyvät ristiriitaiset asiat. Kulttuurimuutoksessa katkaistaan vanhan kulttuurin muo-
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dot johtamalla prosessia. Tämä edellyttää ymmärtämystä kulttuurin ainesten suhteen,
objektivisuuden ja taidon diagnostisoida millainen organisaation kulttuuri on. Organisaation rajat ylitetään tietämyksen, taidon tai vision avulla kulttuurin muuttamiseen tarvittavista asioista. Tässä tutkimuksessa ja kouluorganisaation johtamiseen liitettynä on johtajuuden kannalta huomionarvoista, että jos johtaja on ristiriidassa olevien kulttuurien ulkopuolella, hän saattaa pystyä havaitsemaan ja tunnistamaan kulttuurin kehitysvaiheen, jota
organisaatio parhaillaan elää. Seuraavaksi tarkastellaan niitä edellytyksiä, joita tarvitaan
henkilökohtaisella tasolla kulttuurin muutosprosessissa johtamisen näkökulmasta.
Schein (1991, 330–332) mainitsee kuusi ominaisuutta, joita vaaditaan kulttuurin muutosprosessin johtamisessa. Tärkeä kysymys on, onko organisaation sisällä toimivan mahdollista nousta oman kulttuurinsa yläpuolelle ja muuttaa siitä puolia, joissa muutosta tarvitaan tai voiko johtajuus yleensä toimia sisältäpäin? Jotta näin tapahtuisi, ensimmäinen
edellytys on kulttuurin rajojen yli ulottuva havaitseminen ja ymmärtämys. Kulttuurin toimivien osien havaitsemiseen tarvitaan objektiivisuutta organisaatiota, ympäristöä ja itseään kohtaan. Tätä helpottavat kokemukset erilaisista muista kulttuureista ja toimintaolosuhteista. (ks. myös Schein 1996, 64, Kouzes & Posner 1990, 19.) Toiseksi kulttuurin
muuttaminen vaatii motivaatiota ja taitoa tehdä interventioita omaan kulttuuriprosessiin.
Siihen liittyy varmuuden vähentäminen; prosessi, joka avulla tuodaan esille organisaation toimivuuden kannalta myös negatiiviset asiat. Emotionaalinen vahvuus kolmantena
edellytyksenä liittyy edelliseen ja sisältää riskin ottamisen. Organisaation kulttuuriin kuuluvat itsestään selvät asiat kyseenalaistetaan. Tämä vaatii johtamiselta turvallisuuden tunteen luomista, emotionaalisuutta ja organisaation tukemista. Neljänneksi tarvitaan kykyä
muuttaa kulttuurioletuksia, mikä sisältää uusien oletuksien, näkemysten tai käsitteiden
tuomisen esille, niiden arvioimisen ja perustelemisen. Ryhmän jonkin perusoletuksen
tilalle tuodaan toinen perusoletus tai se määritellään uudelleen toiseen muotoon. Sitoutumisen ja osallistumisen aikaansaaminen on viides edellytys, jolloin pyritään siihen, että
organisaation jäsenet ovat aktiivisesti mukana uudelleenmäärittelyprosessissa sitoutuen
kulttuuriongelmiaan koskevaan muutokseen. Viimeinen edellytys, näkemyksen syvyys,
tarkoittaa sekä ulkoisten että sisäisten kulttuuritekijöiden tunnistamista. Tavoitteena on
korjata niitä oletuksia, joihin uudet tavoitteet ja symbolit perustuvat. Tässä tarvitaan normaalisti itsestäänselvien ajatusten tuntemusta ja näkemystä.
Edellä on käynyt ilmi, että kulttuurin johtamista pidetään tärkeänä organisaation
ymmärtämiseksi ja sen saamiseksi tehokkaaksi. Juuti (1994, 47, 52) painottaa entisen
kulttuurin korvaamista uudella ja uudenlaisen perustan rakentamista organisaation toimintaa varten. Symbolinen kenttä kaipaa uusimista siitä huolimatta, että organisaation
jäsenet pyrkivät sitä muuttamaan omalla toiminnallaan esimerkiksi eri johtamismenetelmien kautta. Myös Petersonin ja Dealin (1998, 28–30) käsitys kulttuurin ja johtamisen
merkityksestä on samansuuntainen. Johtajien rooli koulukulttuurin muodostumisessa on
avainasemassa. Vahvimmissa kouluissa johtajuus tulee monesta eri lähteestä. Ydinarvojen
tietäminen on edellytys kulttuurin muutoksessa. On tärkeää huomata, mitkä kulttuurin
osa-alueet ovat tuhoavia ja mitkä rakentavia. Lopuksi johtajan tehtävä on voimistaa positiivisia elementtejä ja heikentää niitä, jotka ovat negatiivisia. Ydinarvojen esilletuominen
sekä puhumalla että tekemällä ja syvemmän tehtävän tavoitteistaminen ovat johtajan
tapoja muovata koulukulttuuria. Scheinin (1991, 321–324) mielestä kulttuurin muutoksen toteuttamisessa vuoksi liikutaan sen alueen ulkopuolelle, jota tarkoitetaan ´hallinnolla´ (managing) ja siirrytään alueelle, jota nimitetään ’johtajuudeksi’.
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on mukana toimintakulttuurin
käsite. Launonen ja Pulkkinen (2004) mainitsevat, että tavoitteiden ja käytännön toiminnan yhteys halutaan tehdä näkyväksi. Koulutasolla ja johtamisessa olisi syytä oppia tunnistamaan toimintaa ohjaavia arvoja, jotka saattavat poiketa ’virallisista’ ja esitetyistä
arvoista. Koulun toimintakulttuurissa kokonaisuudessaan olisi aiheellista pohtia, millainen yhteys on koulun toimintatavoilla ja kasvatus- ja opetustyön päämäärillä. (Emt. 57.)
Organisaatioiden käytännön toimintaan vaikuttavat sen sisältämät arvot, asenteet, subjektiiviset käsitykset tai vaikkapa ajattelutavat, jotka heijastuvat toiminnassa esimerkiksi
normeina. Jokainen yksittäinen kouluorganisaatio kertoo omaa kertomustaan sen kulttuurista. Johtamisella ideoiden ja visioiden kautta voi vaikuttaa uudistumiseen ja muutokseen, mikä ilmenee uudenlaisena toimintana. Uudistumisen tulee näkyä myös koulussa
ulospäin suuntautuvana aktiivisena toimintana vastakohtana sisäänpäinkääntyneelle suljetulle toiminnalle. Seuraavassa tarkastellaan johtamisen käsitteitä. Tarkoituksena on käsitellä yleisesti johtamismenetelmiä eri ajanjaksoina ja lopuksi päätyä tämänhetkiseen johtamiskeskusteluun.

4 Peruskoulun johtamisen kontekstuaalisuus
Tässä kappaleessa kuvataan peruskoulun johtamisen kontekstia ja tarkastellaan tapahtuneita muutoksia. Tavoitteena on pohtia johtamisen kontekstin vaikutusta käytännön johtamistyöhön alkaen yhteiskunnalliselta tasolta päätyen johtamiseen. Tämä on tärkeää siksi,
että kouluorganisaatiolla on johtamisen kannalta erityisluonne, joka on syytä huomioida.
Tarkastelun pohjana on viimeaikainen suomalainen kirjallisuus. Tätä keskustelua voi
luonnehtia varsin värikkääksi ja erilaisia näkökulmia tuottaneeksi. Muutos tarkoittaa Juutin (2004, 9–10) mukaan eri ihmisryhmille, esimerkiksi henkilöstölle ja johdolle, eri asioita. Erilaiset peruskouluillekin ominaiset muutosprojektit eivät tämän vuoksi välttämättä toteudu arjessa niin, kuin ne alunpitäen johto on suunnitellut. Muutoksen näkökulmia
tarkasteltaessa on väistämättä luovuttava tietynlaisesta edistysuskosta ja hyväksyttävä,
että eri asioilla on aina erilaisia puolia riippuen kuka tarkastelee ja missä tilanteessa.
Myös monet muutokseen liittyvät käsitteet ovat usein jääneet teoreettiselle tasolle eikä
niiden mukainen käytännön toiminta ole monestikaan saavuttanut päämääriään. Myös
Lehtisalo (2002, 12) toteaa, että todellisuus ei ole rakenteetonta, vaan kokonaisuus, joka
muodostuu toisiinsa liittyvistä ja verkostoituvista ilmiöistä. Muutoksesta on usein tehty
ilman perusteluja välttämättömyys ja jossain mielessä pakkomielle. Se kuvitellaan liian
usein kehitykseksi ja edistykseksi. Voitaneen ajatella, kuten tässä tutkimuksessa, että koulujärjestelmän muutoskeskustelu on osa kokonaisuutta, joka ei välttämättä tuo esille
lopullista totuutta. Näkökulmien erot muutoksen käsitteen suhteen ovat varsin erilaiset;
se, mikä on mustaa toiselle, on valkeaa toiselle. Lienee silti todennäköistä ja hyväksyttävää, että muutosta tapahtuu koko ajan, tavalla tai toisella ja kaikkialla. (Fullan 1994, 9).
Hirsjärven ja Laurisen (1998,13) mielestä muutoksella tarkoitetaan haastetta, riskinottoa
ja seikkailua. On tarjolla erilaisia ja toisistaan poikkeavia ajatuksia muutoksista; jonkinasteista muutosta on tapahtunut kaikkina aikoina ja välttämättä yhteistä totuutta ei ole löydettävissä puhumattakaan ristiriidattomien kehityssuuntien nimityksistä. (Tuomisto 1997,
12–13).
Peruskouluun liittyviä muutoksia pyrin kuvaamaan seuraavassa johtajien näkökulmasta alkaen yhteiskunnalliselta tasolta. Koulujärjestelmällä tarkoitetaan Lehtisalon ja
Raivolan (1999, 26) mukaan ”kansakunnan laajuista eriytynyttä kasvattavien laitosten
joukkoa, jonka prosessit ja rakenteet on suhteutettu toisiinsa ja jonka valvonta ja ohjaus
ainakin osaksi on valtiovallan hallussa.” Koulua voidaan tarkastella osana yhteiskuntara-
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kenteita. Taloudelliset, poliittiset ja muut sosiaaliset järjestelmät määräävät koulutusjärjestelmän muodon, sisällön ja sen tavoitteet. (Emt. 59.) Peruskoululla organisaationa ja
sen johtamisella on siksi oma erityisluonteensa. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena
on johtaminen osana peruskouluympäristöä. Tätä toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä peilataan johtamisen näkökulmasta. Kouluorganisaatioon liittyy paitsi sen kulttuuriolettamukset myös se ympäristö, missä koulu toimii. Kuten edellä on kuvattu, peruskoulun ja sen johtamisen ajatellaan liittyvän yhteiskunnan eri osa-alueisiin ja koulutusta
ohjataan kuten muutakin julkista toimintaa. Vaherva ja Valkeavaara (1997, 200) toteavat,
että toimintaympäristön muutos ennakoimattomaan kehitykseen merkitsee yksilöiden ja
organisaatioiden tasolla uusiutumista. Uusiutuminen koskettaa paitsi järjestelmiä ja toimintatapoja, myös toiminnan arvoja ja uskomuksia.
Koko yhteiskunnallinen koulujärjestelmän ohjaus kulminoituu organisaatio- ja yksilötasolla. Tämä asettaa sekä käytännön johtamiselle että opetustyölle omat raaminsa ja vaatimuksensa. Yhteiskunnallinen ja paikallinen sääntely, eri tasoilla tapahtuva muutos ja sen
johtaminen, työelämässä tapahtuneet muutokset ja ennusteet julkisen sektorin kehittymisestä tulevaisuudessa ovat tavoitteena tässä eri tasot läpikäyvässä tarkastelussa johtamisen
näkökulmasta. Johtaminen sitoutuu voimakkaasti kontekstiin, jota on kuvattu edellä
perustuen ekologiseen paradigmaan ja johtamisen käsitteiden tarkasteluun.
Koulun tehtävästä ja asemasta yhteiskunnassa on käyty paljon keskustelua. Koulutuksen ajatellaan edistävän yhteiskunnan inhimillisen pääoman muodostumista. Vaikka koulutuksen on sanottu reagoivan jälkikäteen yhteiskunnan muutoksiin, ollaan yleisesti sitä
mieltä, että koulutus ja yhteiskunta ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksellisuus edellyttää kokonaistarkastelua. (Sarjala 1996a, 9.) Koulun ulkopuolelta tulevat
muutospaineet seuraavat yhteiskunnallisia muutoksia kun taas sisäiset muutospaineet
aiheutuvat yksilöiden ja organisaatioiden yrityksistä ja tavoitteista sopeutua näihin muutoksiin. Peruskouluun liittyvät yhteiskunnalliset päätökset ja muu yhteiskunnallinen ja
taloudellinen kehitys ovat synnyttäneet tarpeen pohtia ja tarkastella koulutusta uudella
tavalla. Onko kiinnostus koulutukseen ja johtamiseen tällekin ajalle ominainen ja ohimenevä ilmiö? Seuraavat koulutukseen liittyvät aiheet nousevat esille keskustelussa: kansainvälisyys, tietoyhteiskunta, yhteistyö, ajattelu, ongelmanratkaisutaidot. Tietoyhteiskuntaan siirtyminen ja lisääntynyt kansainvälisyys on tuonut uuden ulottuvuuden koulutyöhön ja muuttaneet koulutyön luonnetta. Näillä muutoksilla on vaikutusta kouluorganisaation toimintaan ja johtamiseen.
Koulutuksen suunnittelussa tarvitaan yhteistä näkemystä ja tulevaisuuden näkyä.
Nykyiset tavoitteet ovat pitkäaikaisen harkinnan tulosta, mutta välillä on pohdittava niitä
keskeisiä perusasioita ja asenteita, joiden mukaan yksilöitä kasvatetaan selviytymään
tulevien vuosikymmenien aikana. (Hirsjärvi & Remes 1987, 118.) Yhteiskunnan muutosprosessia on vaikea ennustaa ja se aiheuttaa epävarmuuden tunteen organisaation toiminnassa. Muutosprosessin johtaminen on kehityksen keskeinen asia ja sen tavoitteena on
saada aikaan muutosprosesseja organisaation sosiaalisessa ja kulttuurisessa ajattelussa ja
toiminnassa. Organisaation johtamisessa tarvitaan ympäristön aktiivista huomioimista ja
pohdintaa tarvittavista toimenpiteistä ja päämääristä. Muutosjohtamiseen, jota edellä
kuvattiin, kuulunee uusien toimintojen ja käytänteiden aikaansaamisessa uusien haasteiden joukkoon.
Asenteet, subjektiiviset käsitykset ja ajattelutavat ovat organisaatioissa olevia arvoja ja
normisysteemejä, jotka liittyvät kappaleessa 2.2 kuvattuun koulukulttuuriin. Jokaisella
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organisaatiolla on oma tarinansa. Organisaatiota on mahdollista ohjata kulttuurin avulla.
(Schein 1991.) Se mahdollistaa saavuttamaan mahdollisuuksien rajat yksilöinä ja myös
yhteisesti organisaation hyväksi. Uudistumisen tavoitteena on ulospäin suuntautuva palvelukeskeisyys, mitä käsitellään kappaleessa 4.1.1. Tarkasteltaessa peruskoulua sosiaalisena yhteisönä lienee syytä pohtia, ylläpitääkö se tiedostamattomasti ja passiivisesti tiettyjä perusideoita, arvoja, toimintatapoja ja rakenteita vai pyrkiikö se muuttamaan niitä.
Holistinen tarkastelu on aiheellista, koska kouluun liittyvien osa-alueiden määrä on suuri
ja kompleksinen ja ne vaikuttavat toisiinsa.
Koulutus säätelee ja vaikuttaa kansalaisten toimintaan yhteiskunnassa. Koulutusjärjestelmän muutokset liittyvät poliittisiin päätöksiin ja yhteiskunnassa tapahtuviin muihin
muutoksiin. Keskusjohtoisuuden ajan hallinnollinen tiedottaminen ja kontrollin muodot
ovat supistuneet. Peruskoulun johtajan työn oletetaan muuttuvan vastuulliseksi, luovaksi,
oman koulun kehityksestä ja uudistuksista huolehtivaksi. Koulu-uudistuksia organisoitaessa koulutustarpeet liittyvät aktiiviseen ja tavoitteelliseen oppilaitoskohtaiseen kehittämistyöhön. Johtamisen merkitystä koulukulttuurin muutokseen sekä koulun kehittämistyöhön korostetaan. Muutokset yksilötasolla vaikuttavat koko organisaation toimintaan.
Tässä mielessä johtamisen merkitys edellä mainittuihin asioihin on keskeinen.

4.1 Yhteiskunnallisen makrotason muutos
Seuraavassa tarkastellaan johtamisen kannalta niitä kontekstuaalisia muutoksia, jotka liittyvät yhteiskunnallisen kontekstin makrotasolle ja joilla on vaikutusta peruskoulun johtamiseen. Makrotaso säätelee johtamisen substanssia. Juuti (1996, 244) korostaa, että kahden aikakauden murrosvaiheelle on ominaista toisaalta pyrkimys löytää uusia merkitysjärjestelmiä ja toisaalta aikaisempien ajattelutapojen merkitysten pieneneminen. Siirtymisvaihe teollisesta yhteiskunnasta informaatio- tai osaamisyhteiskuntaan on hahmottumassa ja sitä määrittelee ja ohjaa entisen kulttuurin symbolinen kenttä. Uuden vision tehtävä on muodostaa uutta tapaa ajatella suhteessa ympäristöön. Hirsjärvi ja Remes (1987,
3, 9) toteavat, että koulutuksen tulevaisuutta hahmoteltaessa on syytä huomioida laaja-alaisesti yhteiskunnan keskeisissä ilmiöissä tapahtuvat muutokset ja pyrittävä hahmottamaan kokonaiskuvaa tärkeistä muutoslinjoista yhteiskunnan eri sektoreilta. Keskustelu
koulutuksen järjestäjien keskinäisistä painotuksista on tarpeellista. (Sarjala 1996, 10.)
Peruskoulussa annettava opetus kuuluu julkisiin palveluihin, joiden taustalla on poliittishallinnollinen ohjausjärjestelmä. Keskeisimmät erityispiirteet ovat lainsäädäntö ja valtionapujärjestelmä. Ne vaikuttavat palvelujen tuottamisen ohjaukseen eniten. Tulevaan
kehitykseen vaikuttavat myös säätely- ja seurantapolitiikka, mikä johtuu julkisen hallinnon taloudellisesta tilanteesta. (Ståhlberg 1994, 31–40, Ahonen 2003, 171–173.) Vuoren
(1994, 17–28) mielestä valtion harjoittama interventiopolitiikka on varsin voimakasta ja
monimutkaista. Julkishallinnon harjoittama dominoivuus on ongelma suomalaisessa
yhteiskunnassa siinä mielessä, että julkishallinto on luonut niin voimakkaan kulttuuriperimän, että siitä irrottautuminen on vaikeaa. Tulisikin pohtia, vastaako palvelu asiakkaiden
tarpeita eikä sitä, kuka kyseisen palvelun tuottaa. Virkkunen (1994, 43–44) painottaa palvelutoimintaa ja asiakaskeskeisyyttä. Huomattava kehityspiirre julkishallinnossa on ollut
palvelutehtävien lisääntyminen ja staattisesta hallinnollisesta sekä perinteisestä yhtenäis-
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tävästä ajattelusta luopuminen. Palveluajattelu ja asiakaskeskeisyys huomioi kansalaiset
toiminnalle oikeutuksen antavina asiakkaina ja sen lähtökohtina. Tässä mielessä opetus
osana julkishallintoa on ajateltava myös palvelutoimintana.
Peruskoulu-uudistus 1970-luvulta alkaen on ollut Nikkasen (1996, 1) mukaan ohjausjärjestelmänä keskitetty päätöksentekojärjestelmä, jolle on ollut ominaista yksityiskohtainen, yhteneväinen ja koko maata koskeva normiohjaus. Sitä on arvosteltu byrokraattisen
rakenteensa, paikallisten tarpeiden, luovuuden ja päätöksenteon osuvuuden puutteista ja
huomioimisesta. Se ei myöskään ole suosinut aloitteellisuutta tai kohentanut oppilaitoskohtaista motivaatiota. Sarjala (1996, 19, ks. Huusko & Haapala 2002, 85) lisää, että
peruskoulun säädelty keskusjohtoisuus oli toimintapolitiikaltaan oikeutettua koulutusjärjestelmän rakennusvaiheessa ja yhtenäiskulttuurissa. Tällä haluttiin välttää alueellisia
kouluttautumiseroja. Nämä perustelut eivät enää tällä hetkellä ole välttämättä päteviä.
Toimenpiteitä, joita koulutuksen osalta on tehty, ovat mm. tehtävien siirto paikallistasolle
keskushallinnosta, luopuminen normiohjauksesta ja valtionosuuksien ohjausvaikutusten
häivyttäminen. Valtion roolia koulutuksen hallintokulttuurissa on muutettu palvelujen
tuottajasta palvelujen mahdollistajaksi. Keskeisiä kehityksen ohjaajia ovat asiakkaat,
markkinat ja kansainvälinen vuorovaikutus. Muutos liittyy julkisen vallan tehtävien ja
työnjaon uudenlaiseen yhteiskuntapoliittiseen orientoitumiseen. Koulutuspolitiikassa valtion rooli on ohjata ja auttaa käytännön toimenpiteiden kansallisten linjavetojen läpiviemistä. Koulutusta ohjataan tulospainotteisuuden ja arvioinnin avulla.
Kouluinstituution kehitystä tarkastellessaan Sahlberg (1997) on tehnyt jaon kolmeen
eri vaiheeseen: maatalousyhteiskunnan kouluun (Suomen ensimmäinen koulu), peruskouluun (toinen koulu) ja tulevaisuuden kouluun (kolmas koulu). Tulevaisuuden koulu on
välttämätön siksi, että nykyiset rakenteet ja toiminta-ajatus eivät pysty vastaamaan uusiin
haasteisiin. Leimallista tulevaisuuden koululle on, että se on sopeutunut informaation hallitsemaan ympäristöön ja on oppilaiden ja opettajien muodostama oppiva yhteisö. Peruskoulussa työskenteleviä opettajia ja johtajia tulee valmistaa ymmärtämään koulun muutosta ja sen merkitystä. Myös Wilenius (1989) on esittänyt samansuuntaista visiointia kasvatuksen tulevaisuudesta ja kasvatuspolitiikasta. Perusajatuksena on, että uudistukset
perustuisivat opettajankoulutuksen uudistamiseen ja sitä kautta laajenisivat kattamaan
koko koulutuksen kentän.
Opetustoimen alueella on 1990-luvulla tehty uudistuksia, jotka ovat kohdistuneet kolmeen merkittävään alueeseen: opetussuunnitelmaan, taloudenpitoon ja arviointiin. Koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistuminen oli voimakkainta 1990-luvulla. Tarkoituksena
oli löytää koko maata ja kaikkia koulutusmuotoja varten joustava ja oikeudenmukainen
malli. Koulutuksen talous on ollut muutoksen kohteena kahdesta syystä. Rahoitusjärjestelmää, erityisesti valtionosuuksien maksuperusteita koulutuksen järjestäjille on uudistettu ja samalla koulutuksen menoja on leikattu. Hallinnollisissa uudistuksissa on ollut
keskeistä toimivallan siirtäminen kuntiin. 1990-luvun alussa uudistettiin laadintaprosessia ja samalla itse opetussuunnitelmaa. Ylläpitäjän mukaan kunta, kuntayhtymä tai oppilaitos itse voi laatia oman, itselleen sopivan opetussuunnitelman, joka perustuu yleisiin
opetussuunnitelman perusteisiin. (Jakku-Sihvonen 1998, 20–23.)
Huusko ja Pietarinen (1999, 56) ovat tarkastelleet suomalaisen peruskoulun uudistusta
ja siirtymisestä yhtenäiseen peruskouluun vuoden 1999 alusta. Oleellista tässä muutosprosessissa on tasapainon löytäminen uudistavan ja yhteiskunnan perinteisiin perustuvan
kasvatustehtävän välillä. Yhtenäiseen peruskouluun liittyvä uudistus on aiheuttanut myös
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ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksien, opetussuunnitelmien, koulun järjestämiseen ja lainsäädäntöön liittyvien asioiden uuden tarkastelun. Uuden perusopetuslain merkittävimmät
uudistukset ovat seuraavat:
– luovutaan peruskoulun jakamisesta ala- ja yläasteeseen
– uudistetaan opettajia koskeva sääntely
– annetaan huoltajille nykyistä laajempi mahdollisuus valita koulu, jossa oppivelvollisen lapsen perusopetus annetaan
– uudistetaan perusopetusta antavien yksityisten koulujen sääntely ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä lisääminen.
Lainsäädäntö ohjaa mukaan koulutuksen järjestämistä ja toteuttamista paikallistasolla.
Uuden perusopetuslain suurimpia muutoksia olivat perusopetuksen rakenteen muuttaminen yhdeksänvuotiseksi yhtenäiseksi peruskoulutukseksi perusopetuslain ja -asetuksen
mukaan. Lainsäädännön tavoitteena ja perustana on jatkuvaan ja nopeaan yhteiskunnan
muutokseen valmistautuminen, mutta toisaalta koulutuksen järjestämisen, kehittämisen ja
toteuttamisen varmistaminen eri tilanteissa ja olosuhteissa. (Jokinen 2000, 56–57.)

4.1.1 Peruskoulusta uuteen kouluun
Opetus- ja kasvatustyön yleistavoitteet määritellään lailla ja valtioneuvoston päätöksillä,
mutta päätäntävaltaa on hajautettu kunnille ja oppilaitoksille. Kunnat ja koulut vastaavat
opetussuunnitelman laadinnasta valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. Rakenteellisiin muutoksiin hallinnossa ovat liittyneet valtionosuusuudistus ja siihen
liittyvien normien purku vuodesta 1993 alkaen. Muutoksilla on ollut koulutoimen hallinnon kannalta merkitystä, sillä ne ovat lisänneet päätösvaltaa kuntatasolle ja ennen kaikkea koulutasolle. Peruskoulun johtajien kannalta uudistuksilla on merkitystä tehtävien
muuttumisen vuoksi. (Kohonen & Leppilampi 1994, 11.) Nikkasen (1996, 2–3) mukaan
hajautettu päätöksentekojärjestelmä on ilmiönä kansainvälinen ja siihen liittyy itsenäinen
ja omavarainen päätöksenteko käytännön toteutuksen tasolla. Koulutuspalvelujen yhdenmukaisuus taataan normiohjauksella. Hajautettu järjestelmä huomioi ja mahdollistaa koulujen itsenäisyyden, erilaisuuden ja profiloitumisen joihinkin painopistealueisiin. Lisäksi
uudessa mallissa korostuu nimenomaan päätöksenteon osuvuus ja sopivuus kyseiseen
ympäristöön. Sarjala (1996b, 19) korostaa palvelua. Hän näkee, että koulutuksen hallintokulttuurin muutos on yhteydessä laajempaan yhteiskuntapolitiikan orientoitumiseen, missä julkisen vallan tehtäviä ja työnjakoa on arvioitu uudelleen. Julkishallinnon tehtävä on
uudistunut palvelujen tuottajasta palvelujen mahdollistajaksi, missä kehityksen ohjaavia
voimia ovat asiakkaat.
Lindström (1995) toivoo koulukeskustelussa yhteiskunnan kehitystä ajatellen laajempaa näkökulmaa, koska koulutusjärjestelmä tulkitsee yhteiskunnan asettamia koulutustarpeita. Koulutuksen tavoitteet ja resurssit suunnataan mahdollisimman optimaalisella
tavalla. Tässä on huomioitava taustalla yhteiskunnassa vallitseva taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen tilanne. Tämän tutkimuksen kannalta onkin arvioitavissa, että koululaitos on pyrkinyt sopeutumaan kuhunkin aikaan, mutta toisaalta se on pitänyt kiinni omasta
kulttuurinsiirtotraditiostaan. Tulevaisuuden koulun kehittämistyössä tilanne voi olla toi-
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nen ja koulun johtamiselle tulee keskeinen rooli. (vrt. Mustonen 2003, 99, 178.) Muutosvaiheessa tarvitaan keskustelua koulun yhteiskunnallisesta roolista ja yhteiskunnallisista
perusteista.
Pelkkä resurssien lisääminen ei saa aikaan muutosta koulussa, vaan koulun kehittämistyö vaatii yksilöllistä motivaatiota muutokseen asenteissa, normeissa ja vuorovaikutussuhteissa. Rakenteelliset uudistukset yhdistettynä kulttuurin ja ajattelutapojen muutokseen tuovat parhaan lopputuloksen. (Sahlberg 1997, 116.) Myös Murto (1992, 31–32) painottaa kehittämistyötä alkaen yksilöistä. Tämä prosessikeskeisyys painottaa kehittämisstrategiaa, jossa asiakas on keskipisteenä. Syrjälä (1998, 25–29) on esittänyt kriittisiä ajatuksia koulun kehittämisestä instituutiona. Ero yhteiskunnan ja koulun välillä on kasvanut
suureksi ja sitä leimaa koulun irrallisuus suhteessa ympäröivään maailmaan. Koulut ovat
myös toiminnallisesti jäykkärakenteisia rakenteiden purkamisesta huolimatta. Yhteistyön
puute korostuu ja tästä syystä koulu on jäänyt sulkeutuneeksi paikaksi; vuorovaikutteisuus ja yhteydet työelämään sekä kansainväliset yhteydet puuttuvat. Verkostoituminen
sekä tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö on vähäistä ja kuvaavaa on yksipuolinen ja
vanhentunut tieto.
Kasvio (1994) korostaa työelämän kehittämisessä eniten johtamisen ja organisaatioiden muutoksia. Monet työnteon kulttuuriset muodot ovat työelämän muutoksissa joutumassa kyseenalaisiksi. Perinteistä ja uutta palveluorganisaatiota voidaan tarkastella
kuvion 11 avulla.
Vanha

Uusi

Asiakkaat
Ylin johto

Asiakaspalvelu

Keskijohto, esikunta- ja tukitoimet

Tukitoiminnot

Palvelun tuotanto ja toimitus
(ostajan ja myyjän
vuorovaikutus)

Ylin johto

Kuvio 11. Perinteinen ja uusi palveluorganisaation pyramidirakenne (Kasvio 1994, 56).

Kuviosta käy ilmi, että uusi palveluorganisaatio korostaa asiakkaan ja asiakaspalvelun
merkitystä organisaation toiminnassa. Muutoskehityksen tavoitteena on erikoistuminen ja
työn joustavuus. Virkkusen (1993) mukaan julkishallinnon muutokset toteutuvat hitaasti
tilanteeseen ja tarpeeseen verrattuna. Resurssien vähentymisestä huolimatta on kyettävä
parempiin tuloksiin, muutettava totuttuja ajatuskuvioita ja keskityttävä uusiin asioihin.
Tämä on mahdollista ihmisten ajattelun muutoksen kautta ja perustuen yksilölliseen
haluun ja tahtoon. Kaikkien organisaatioiden toimintakulttuureissa on sekä pysyvyyttä
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korostavia, että muutoksia vieroksuvia arvoja. Nämä arvot on käännettävä tukemaan
muutosta myönteisellä tavalla. (Virkkunen 1993.)
Organisaation kehittämisellä tarkoitetaan normaalisti kasvun mahdollistamien uudistusten toimeenpanoa tai ainakin nykyisillä resursseilla tapahtuvaa organisaation uudelleensuuntaamista ja kohdentamista. Pienenevät resurssit aiheuttavat organisaatiolle tilanteen, jossa kohdataan ennen kokemattomia ja uudentyyppisiä ongelmia, yleensä vaihtoehtona on henkilöresurssien supistaminen organisaatiossa ja sitä kautta kasvuyhteyksien
suuntien heikentyminen. (Lumijärvi 1993, 35–37.) 1990-luvun resurssien vähenemisestä
huolimatta on kouluorganisaatiossa toteutuneessa opetussuunnitelmatyössä siirrytty koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja pedagogista kehittämistyötä on jatkettu. Kriittisesti
arvioituna monet muutokset ovat jääneet suunnitteluasteelle. Mahdollista on, että on
palattu vanhoihin toimintamalleihin.

4.1.2 Postmodernismista transmodernismiin
Hyvinvointivaltion peruspiirteet ja keskeiset instituutiot säilyivät maassamme huolimatta
1990-luvun muutoksista. On kuitenkin havaittavissa suunnanmuutoksen merkkejä; käsitteellisesti perinteisiä instituutioita määritellään sisällöltään uudestaan. Esimerkiksi hyvinvointivaltio on korvautumassa ja laajenemassa ajatuksellisesti hyvinvointiyhteiskunnan
käsitteeksi, sillä se kattaa laajemmat toimijat ja niiden yhdistelmät. Uudelleenmäärittely
käsittää myös perinteiset instituutiot kuten koulun (vrt. kuvio 12). Koulu ei ole enää sosiaalisen tasa-arvon pilari, vaan se mielletään talouskasvun pilariksi. (Julkunen 2000, 4–7.)
Suurimmat muutospaineet 1990-luvulla ovat tulleet talouden resurssien supistumisen
vuoksi. Talouden supistumisvaihe vaatii tarkemman suunnittelun kuin päinvastaisessa
tilanteessa, koska muutos on hankalampaa ristiriitojen sovittelun ja eduista luopumisen
vuoksi. (Murto 1992, 23–24.)
Läntisten teollisuusmaiden hallinneet institutionaaliset järjestelyt näyttävät Kasvion
(1994, 11–21) mielestä voimakkaiden muutospaineiden vuoksi olevan jäämässä taakse.
Tasainen kasvu ja instituutioiden stabiilius päättyy ja työelämää kohtaavat suuret muutokset. Siirtyminen jälkiteollisen, joustavan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin on muuttanut
työelämän instituutioiden toimintatapoja. Tämä järjestelmätason muutos on pakottanut
instituution itsensä muuttamaan omia toimintatapojaan niin, että yksittäiset muutokset
täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Teollistuneiden maiden nykyistä elämänvaihetta kuvataan Niemen (1998, 9) mukaan käsitteillä murros, hajaantuminen, yksityistyminen ja
yksilöllisyyden korostaminen. Ilmiöiden luonteen kuvaaminen yksityiskohtaisesti on vaikeaa, sillä muutoksia on runsaasti ja ne ovat sisäisesti jännitteisiä tai luonteeltaan vastakohtaisia.
Modernin yhteiskunnan murros postmoderniksi on yksi kulttuurista muutosta koskeva
tulkinta. (esim. Toiskallio 2001, 449.) Ojasen (2000, 33–36) mielestä kulttuurin rakennemuutoksessa muutos postmoderniin yhteiskuntakehitykseen edellyttää yksilöiltä ammatillista uusiutumista, luovuutta, aktiivista omakohtaista kasvua eli toisin sanoen korkeampaa koulutustasoa. Myös Juuti (2001, 2002) on tarkastellut postmoderniin aikaan liittyvää muutoskeskustelua, sillä modernin ajan kehittämisen ja muutoksen keinot ovat vanhentumassa. Modernin ajan kahlitsevuus ja siihen liittyvät ajattelun ongelmat olisi mah-
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dollista korvata postmodernin ajan keskustelulla, jonka tavoitteena on tukea organisaatioiden ja niiden yksilöiden kehittymistä tarjottuihin haasteisiin mahdollisuuksina. Tämä
edellyttää luovuutta, erilaisuutta ja keskustelun monipuolisuutta vastatakseen uuden ajan
haasteisiin. (Emt. 352–353.) Yhteiskunnan toimintojen muutokset ja ennakoimattomuus
heijastuu kaikilla yhteiskunnan aloilla, myös koulun ja kasvatuksen. Entiset merkitykset
muuttuvat eri sukupolvien kokemusmaailmojen vuoksi lukuisiksi erilaisiksi käytännöiksi. Siirtyminen modernista ajasta postmoderniin on tulkittu myönteiseksi siinä mielessä, että postmodernissa on nähty positiivisuutta tulkittua elämismaailmaa ja sen moninaisuutta kohtaan. Toisaalta aikakautemme kriisitietoisuus näkyy entisten kasvatusmallien arviointina. Lähtökohta tälle tarkastelulle on ollut kasvatuksen huomioiminen osana
muuta elämää myös siltä pohjalta, että kasvatusyhteyksiä on koulutuksen ulkopuolellakin.
(Suoranta 1996, 452–453.) Siltalan (2002, 119–120) mielestä tämänhetkinen informaatioyhteiskunnan postmoderni kulttuuri on konteksti, johon johtamisen tarkastelu on mahdollista sijoittaa. Moniarvoinen kulttuuri ja monet vaihtoehdot ovat vaikuttaneet niin, että
johtaminen vuorovaikutuksellisena toimintana on hyvin erilaista erilaisissa ympäristöissä. (ks. myös Juuti 2002a, 163.)
Lehtisalon (2002, 49–52, ks. myös Toiskallio 2001, 451) mukaan postmodernin käsitettä on alettu käyttää 1980-luvulta alkaen. Käsitettä on käytetty ja selitetty eri tavoin.
Postmoderni merkitsee eri ihmisille eri asioita ja sitä on arvosteltu pinnallisuudesta ja
tulevaisuuden kieltämisestä. Äärimmäinen postmodernismi tarkoittaa ennemmin tai myöhemmin toteutuvaa kaaosta. Olisi pikemminkin pohdittava tulevaisuutta sen sijaan, että
pohditaan ohimeneviä osakulttuureja. Äärimmäisilmiöiden luonteeseen kuuluu niiden
sulautuminen peruskulttuuriin. Tärkeämpää kuin pohtia modernin ja postmodernin käsitteitä, on miettiä sitä, millaisessa tulevaisuudessa eletään.
Organisaation transformaatiolla tarkoitetaan uudenlaista kehittämismenetelmää. Se
tavoittelee innovatiivista ja muutoskykyistä organisaatioita. Ei ole olemassa yhtä ainutta
oikeaa todellisuutta tai lainalaisuutta, vaan erilaisia näkökulmia, jotka muuttuvat ja joita
voidaan muuttaa jatkuvasti. Hyppäyksellinen muutos tarkoittaa tarkastelun kohteen siirtämistä kohti tulevaisuutta ja sen mahdollisuuksia sen sijaan, että pohditaan menneitä
tapahtumia ja niihin liittyviä ongelmia entisen kulttuurin näkökulmasta. (Juuti 2001, 361.)
Peltoranta (2001, 23) tuo esille transmodernin ajattelun. Hän mukaan ollaan siirtymässä postmodernin kilpailuyhteiskunnan ajasta uuteen transmoderniin aikaan. Siinä
korostuvat yhteisöllisyys, kokonaisvaltainen ihmiskuva sekä luonnon ja ihmisen välinen
vuorovaikutus. Koulussa trasmodernismi ilmenisi kokemuksellisuutena ja elämyksellisyytenä. Vaikka elämyksellisen opetuksen menetelmät ovat tällä hetkelläkin tiedossa,
käytännön opetus pohjautuu vanhoihin kovien arvojen menetelmiin. Siirtyminen transmodernismin arvomaailmaan ei näy tällä hetkellä vielä koulumaailmassa tai päätöksenteossa,
mutta uuden ajattelutavan edustajia on olemassa.
Luyckx (2004) perustaa ajatuksensa P.H. Rayn tutkimuksiin. Hänen mukaansa modernin arvojärjestelmän tilalle on nousemassa uusi transmoderni paradigma. Meneillään
oleva muutos on kestänyt jo vuosia ja ensimmäistä kertaa sitä mittasi vuonna 1995 amerikkalainen sosiologi P.H. Ray. Luyckxin mielestä puhutaan tärkeästä paradigman muutoksesta, uudesta viitekehyksestä. Ray löysi uuden metodin analysoida Yhdysvaltojen
kansalaisten yhteiskunnallista ja poliittista mielenmaisemaa. Sen mukaan 24% pohjoisamerikkalaisista koki arvomaailmansa muutoksen ja heistä 66 % oli naisia. Transmoderni
paradigma on suvaitseva, demokraattinen ja toiset huomioiva. Se perustuisi tasa-arvoon,
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yksilölliseen ja kollektiiviseen elämänlaatuun ja ei-hierarkkisuuteen. Kuvaavaa on poikkitieteellisyys ja jako koviin ja pehmeisiin tieteisiin on vanhentunut.
Luyckx puhuu esimodernista (agraarisesta), modernista ja planetaaris-transmodernista
paradigmoista. Esimodernille paradigmalle on ominaista autoritaarisuus ja suvaitsemattomuus. Moderni näkemys syntyi Euroopassa 1500–1700-luvulla ja se on yhä vertikaalista
ja autoritaarista, mutta sekulaarista julkisella alueella. Puhutaan edistyksen käsitteestä ja
tyypillistä on teknokraattien ja asiantuntijoiden ohjailu. Julkisella alueella modernisuus ei
jätä mitään sijaa minkään muotoiselle pyhyydelle, jolloin puhutaan arvojen syntyperän
kriisistä. Moderni näkemys on tunkeutunut ihmisten mentaliteettiin ja rakenteisiin kaikilla
tasoilla: paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se vaikuttaa
kaikkialla maailmassa koulutusjärjestelmäämme, kouluihimme, instituutteihimme ja yliopistoihimme. Uusi planetaaris-transmoderni näkemys tarkoittaa huolenpitoa planeetastamme kokonaisuutena uutena näkemyksenä ja uudenlaisena tietoisuutena. Siinä ei ole
olemassa yhtä ylempiarvoista kulttuuria, koska kaikki kulttuurit ovat samassa asemassa.
Elämme yhtä aikaa kahdessa tai useammassa paradigmassa. Transmoderni paradigma on
Luyckxin mielestä uusi viitekehys ja siihen liittyy henkilökohtainen transformaatio.
Ray (1996, 13–14) erottaa amerikkalaisessa yhteiskunnassa kolme erilaista maailmankuvaa, elämäntapaa tai osakulttuuria. Traditionalisteja edustaa tutkituista neljännes,
modernisteja noin puolet ja uutta kulttuuria, transmodernisteja, edustaa neljännes tutkituista. Rayn ja Andersonin (2000, 70–95) mukaan traditionalisteilla korostuvat perinteiset arvot ja uskomukset. Perheen asema, yksinkertainen elämä ja muutoksen vastustaminen korostuvat. Koska traditionalistit vastustavat muutosta ja elävät menneen ajan muistoissa, he edustavat konservatiivisuutta ja ovat vakuuttuneita itse omasta totuudellisuudestaan. Keskeisimmät piirteet ovat tiivistettynä seuraavat:
Traditionalistit (modernismi)
–
–
–
–
–
–
–

perinteiset arvot ja uskomukset
konservatiivisuus
absoluuttisuus
muutoksen vastustaminen
muistojen kulttuuri
mennyt kulta-aika nostalgiana
korkea moraali ja perhe

Modernismi sai alkunsa viisi sataa vuotta sitten Euroopasta ja se on vaikuttanut talouteen, valtioihin, armeijoihin, tieteen kehitykseen ja menestykseen ja teknologiaan. Se on
edelleen aikamme hallitseva osakulttuuri, vaikka muutosta onkin tapahtunut. Modernismissa korostuvat järkevyys, materialistinen ja maallistunut maailmankuva ja tekniikan
ylikorostaminen. Moderni osakulttuurina on kuitenkin unohtanut tietyt perusarvot. (Emt.
2000, 70–73, ks. myös Ray 1996, 13–15.)
Postmodernin ajattelun keskeinen piirre Dunderfeltin ja Mäkisalon (1999, 204–208)
mielestä on, että mitään suurta, yhtenäistä totuutta elämästä ja ihmisestä ei ole löydettävissä. Tyypillistä on, että ihminen voi ajatella mitä vain ja päättää täysin vapaasti, minkälaisten moraalisääntöjen mukaan haluaa elää. Tällä prosessilla ei ole ennalta määrättyä
määränpäätä, vaan postmoderni on vapauttanut ihmisen erilaisten säännöistä ja tiukoista
periaatteista. Postmodernin jälkeen tulevassa transmodernin ajattelun arvoissa on tärkeää
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mm. vuorovaikutus, yksilöllisyys, ekologiset kysymykset ja globaalinen solidaarisuus.
Nämä arvot ovat muodostuneet ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän yhteistyön pohjalta syntynyt kokonaisuus ei kuitenkaan ole täysin sattumanvarainen ja kaikille
erilainen, vaan se liittyy yhteiseen perusajatukseen. Transmodernille asenteelle on ominaista, että tulevaisuus otetaan vaikeana haasteena, jossa voi oppia uusia taitoja ja kykyjä.
Se on näkökulma, jossa otetaan huomioon itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen
kehittäminen. Transmodernin visiot ovat rohkaisevia ja myönteisiä kuitenkin niin, että
nekin tulevat joskus omalta osaltaan muuttumaan. Postmodernin piirteitä ovat:
Postmoderni
–
–
–
–
–

hallitseva osakulttuuri
maallistunut ja materialistinen
rationaalisuus ja menestyminen
ahneus ja itsekkyys
tekniikka (Huhmarniemi 2001, 471–473).

Transmoderni kolmantena osakulttuurina on saanut jalansijaa 1970-luvulta lähtien.
Transmodernin edustajat korostavat elämänilmiöiden holistisuutta, henkistä elämää ja
oman persoonallisuuden kasvua. Siihen ei liity materialismi, suvaitsemattomuus tai
ahdasmielisyys. Lähtökohtana on humaanisuus kaikilla elämän alueilla, avoimuus myönteisen tulevaisuuden luomiseen ja sosiaalinen tietoisuus. Myös ekologinen ajattelu ja
ympäristökeskeisyys korostuvat. (Ray & Anderson 2000, 87–95, 139–167, Ray 1996, 29–
39.) Halu rakentaa hyvää yhteiskuntaa perustuu niihin mahdollisuuksiin, joita positiivinen
tulevaisuudenkuva edesauttaa näkemään (Ray & Anderson 2000, 340–341). Rayn (1996,
70, 109) mielestä tavoitteena tulisi olla uuden yhtenäiskulttuurin (integraalikulttuuri) luominen, mikä olisi synteesi traditionalistisesta ja modernista osakulttuureista. Kaikilla kolmella osakulttuurilla on yhteinen menneisyys ja yhteisiä arvoja.
Kiurun (2000, 11, 18) mukaan transmodernin käsitettä on ehdotettu postmodernin jälkeisen ajan nimeksi ja se on kehittynyt vastareaktiona postmodernin ajan tyhjyydelle,
subjektiivisuudelle ja pinnallisuudelle. Postmodernissa ei ole taustalla suurta ja yhdistävää aatetta tai kertomusta. Transmodernismi tuo mukanaan ajatteluun idealismin, romantiikan ja uskon johonkin suurempaan. Tämä ei tarkoita sitä, että palataan välttämättä
takaisin moderniin ja korostetaan uudelleen tieteen ja teknologian merkitystä ajattelussa,
sillä teknologia tai tiede eivät enää jatkossa pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia, joita
ihmisillä on. Ratkaisuja ja uusia korkeampia arvoja voidaan ja halutaan etsiä muualta
yksilöllisesti. Subjektiivisuutta ei kuitenkaan korosteta liikaa. Seuraavassa Huhmarniemen (2001, 471–473) ajatukset tiivistettynä:
Transmoderni
–
–
–
–
–
–

individualisti
hyväksyy erilaisuuden (itse ja muut)
kriittisyys
itsereflektio
yksilön eettinen vastuu
päättää moraalistaan ja arvoistaan
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Modernin murros on Huhmarniemen (2001, 471–473) mukaan yhteinen lähtökohta
sekä postmodernille että transmodernille tulkinnalle. Modernismin keskeisiä arvoja ovat
järkevyys, menestyminen, rationaalisuus ja itsekkyys. Se on osakulttuurina edelleen hallitseva ja siihen perustuvat arvot ovat yhteiskunnassa varsin virallisia. Postmodernismissa ei ole olemassa mitään suurta ja yhtenäistä ihmistä tai maailmaa koskevaa totuutta.
Sen ajan yksilö on individualisti, joka hyväksyy toisen erilaisuuden ja uskaltaa olla erilainen. Yksilö päättää itse arvoistaan ja moraalistaan ja vapauttaa itsensä sääntömoraalista
kieltämällä auktoriteetit. Ominaista on yleispätevien eettisten periaatteiden puuttuminen
myös yhteisötasolla, sillä ne määrittelevät moraalinsa alhaaltapäin. Postmodernismille on
ominaista yleisten eettisten periaatteiden ja arvojen puuttuminen. Myös Huhmarniemi
(2001) viittaa P.H.Rayn tutkimuksiin. Keskeistä on uuden arvokulttuurin syntyminen.
Modernien ja traditionaalisten arvojen lisäksi Ray löysi tutkituista neljänneksen uuden
osakulttuurin edustajia, joita hän nimitti kulttuuria luoviksi (cultural creatives). Uuden
osakulttuurin nimeksi tuli transmodernismi ja se perustuu humanismiin.
Luovuus-näkökulman tuo esille Kiuru (2000, 11). Transmoderni ajattelu unohtaa rationaalisen modernin objektiivisuuden ja hajanaisen postmodernin ajattelun ja korostaa luovuuden sekä intuitiivisen (tunneälyn) ajattelun osuutta. Koska transmodernismi korostaa
subjektiivisuutta ja omaa kriittistä ajattelua henkisenä työnä, se samalla johtaa siihen, että
vieroksutaan sellaisia ryhmiä, joissa oma ajattelu ei ole mahdollista. Transmodernismi
luottaa edistykseen, kehitykseen ja tulevaisuuteen. Työelämässä tämä tarkoittaa sitä, että
yhteistyö ja tiimityö tulee lisääntymään ja tämä puolestaan vähentää ja poistaa hierarkkisuutta.
Kuvio 12 tuo esille yhteiskunnallisen kehityksen ja muutoksen modernista yhteiskunnasta postmoderniin ja sitä kautta transmoderniin yhteiskuntaan. Monet ovat sitä mieltä,
että siirtymistä postmoderniin ei ole vielä tapahtunut, mutta toisaalta ajatellaan, että postmodernismin vaihe on jo ohitettu. Kuviosta ilmenee yhteiskuntakehityksen vaiheet;
elämme tällä hetkellä informaatioyhteiskuntavaihetta, mutta havaittavissa on vuorovaikutusyhteiskunnan piirteitä. Rajat eri kehitysvaiheiden välillä eivät ole selkeät, vaan limittäiset ja päällekkäiset.

Muutoksen
konteksti

Moderni
yhteiskunta

Postmoderni
yhteiskunta

Transmoderni
yhteiskunta

Yhteiskunta

maatalousyhteiskunta

informaatioyhteiskunta

vuorovaikutusyhteiskunta

teollisuusyhteiskunta

tietoyhteiskunta

hyvinvointiyhteiskunta

sosiaalivaltio

julkispalveluvaltio

hyvinvointivaltio

-luonne

Kuvio 12. Yhteiskunnallinen kehitys ja muutos modernista yhteiskunnasta postmoderniin ja
transmoderniin.
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Edellä on tarkasteltu kehittämiseen liittyvää muutosta yhteiskunnan tasolla ja laajemmassa toimintaympäristössä. Silloin kun rakenteet muuttuvat toimintaympäristössä myös
muutospaineet kasvavat. Muutosprosessin yhteydessä on hahmotettava mahdolliset kokonaisvaikutukset. Toimintaympäristö on tällä hetkellä erilainen kuin peruskoulun alkuvaiheessa. Tekniikan kehitys uusine sovellutuksineen helpottaa yhteydenpitoa ja vaikuttaa
työntekoon. Elinikäisen koulutuksen merkitys korostuu ja irrottaudutaan opiskelun paikkasidonnaisuudesta kohti monimuotoista opiskelua verkostoissa.
Kuviossa maatalousyhteiskuntaa kuvaa moderni ajattelu kun taas suomalaista peruskouluaikaa leimaavat postmodernin ajattelun piirteet. Siirtyminen transmoderniin aikaan
on tapahtumassa. Samalla sosiaalivaltiosta siirrytään hyvinvointivaltion kautta hyvinvointiyhteiskuntaan (vrt. Kasvio 1994). Kuviolla 12 on yhteneväisyys myös Sahlbergin (1997)
esittämään kouluinstituution kehityksen kolmeen vaiheeseen; maatalousyhteiskunnan,
peruskoulun ja tulevaisuuden koulun malliin.

4.2 Kuntatason muutoshaasteet
Kunnat ja koulut ovat tottuneet kantamaan perinteisesti vain toteuttamisvastuuta. Vastuun ottaminen myös koulutuksen suunnittelusta ja laadusta on uusi kokemus.
1990-luvulla johtamisen kannalta keskeisiä rakenteellisia muutoksia julkisessa hallinnossa ovat olleet ohjausjärjestelmien, henkilöstöpolitiikan ja taloushallinnon uudistukset.
Kuntaorganisaation ja oppilaitosten lisääntynyt mahdollisuus päättää koulutuksen järjestämisestä liittyen heikentyneeseen talouteen, on vaikuttanut monenlaisten paikallisten
päätösten tekoon.
Koulutoimen hallintoa ja toimintaa koskeva purkaminen aloitettiin vuonna 1993. Hallinnon delegointi kuntatasolle on tämän jälkeen edennyt johdonmukaisesti. Koulutuksen
päätöksenteon (hallinto ja organisaatio) päätasot ovat valtakunnan taso ja alue- ja paikallistaso. Perinteisen byrokraattisen ja moniportaisen hallintotavan kasvu oli lähtökohta
kriittiselle arvioinnille, minkä seurauksena pohdittiin hierarkkisuuden vaikutusta koulutuksen eri toimintoihin, tehokkuuteen, demokraattisuuteen ja motivaatiotekijöihin. (Lehtisalo & Raivola 1999, 211.)
Kunnille ja sen eri organisaatioiden toimivuudelle asetettuja vaatimuksia on pohtinut
Nakari (2000, 14, ks. myös Kansanen 2004). Ne ovat liittyneet useimmiten talouden globalisaation ja tietoyhteiskunnan termeihin. Asiakas-ohjautuvien, joustavien ja kilpailukykyisten organisaatioiden edellytetään muodostuvan innovatiivisista, kehittämisaktiivisista, moniammatillisista ja jatkuvaan oppimiseen kiinnostuneesta henkilökunnasta.
Lumijärvi ja Jylhäsaari (1999, 110–111) ovat tarkastelleet laatujohtamista erityisesti kuntatason johtamisen näkökulmasta. Julkispalvelujen viranomainen on yleisön palvelija ja
toimii annettujen resurssien rajoissa. Tuotettavat palvelut ovat asiakkaita varten, joilla on
ennakko-odotuksia palvelujen laadusta. Tämä edellyttää asiakkaiden odotuksien huomioon ottamista – itse asiakkaiden ottaminen mukaan laadun kehittämiseen ovat keinoja laadun parantamiseen.
Halu kuntalaisten palveluun ja sopeutuminen muutokseen ovat uuden kunnalliskulttuurin peruslähtökohtia muutoksen johtamisen ohella. Tavoitteena hallinnon kehittämistyössä on myös siirtyminen toimivaan palvelukulttuuriin aikaisemmasta byrokraattisesta
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virastokulttuurista. Kyse on siis toimintaympäristön vallitsevan kulttuurin muuttamisesta
kohti uutta kunnalliskulttuuria, jossa kulttuuri tukee strategiaa ja säätelee organisaation
sisällä osasysteemien välisiä vuorovaikutussuhteita. (Hoikka 1991, 70–85.)
Harisalo (1990, 33–39) on ennustanut järjestelmän olennaista muuttumista. Yleisesti
ongelmina pidetyt ajankohtaiset asiat, taloudellisten resurssien vähyys, hallinnon byrokraattisuus tai valtion jäykistävän hallinnon vaikutukset eivät ole kunnallishallinnon
perusongelmia. Ne ovat seurauksia suuremmista ongelmista kuten visionäärisyyden puutteesta, näkemyksen käytännöllisyydestä ja päättäväisyydestä investoida jo saavutettuun.
Ongelmat ovat perusluonteeltaan henkisiä ja uuden luovaan näkemiseen liittyviä asioita.
Tässä uudessa todellisuudessa inhimillinen tieto jakaantuu organisaation kaikille tasoille.
Johtamisen rooli muuttuu käskijöistä, päättäjistä ja määrääjistä auttajiksi, valmentajiksi,
tukijoiksi ja mahdollistajiksi. Organisaatio tulisi kääntää ylösalaisin arvioiden palvelua
siitä näkökulmasta, miten se edistäisi palvelun tuottamista ja kuluttajan tarpeita ja tavoitteita. (vrt. kuvio 11.) Kunnallishallinnon ongelmien ratkaisu ei ole hallinnon tai talouden
tehokkuus, kuntien yhdistäminen tai lainsäädännön jalostaminen, vaan luopuminen siitä,
mikä aikaisemmin tuotti menestystä ja kokonaan uusien tapojen luominen toiminnalle ja
ajattelulle. Myös Virkkunen (1993) viittaa henkiseen murrokseen. Hän korostaa organisaation kulttuurin muuttamista muutoksen edellytyksenä. Julkisten organisaatioiden kulttuurien tarkastelussa tulisi huomioida hallinnon koko kenttä, sillä ne ovat sidoksissa
poliittis-hallinnolliseen järjestelmään ja siten muodostavat oman erityisalueensa kulttuurisesti organisaation toiminnassa. Muutos on mahdollinen, jos muutosvaiheessa kuntaorganisaation kulttuuri saadaan esille sekä yleisellä että paikallisella tasolla. Uudessa kunnalliskulttuurin tavoittelussa on kysymys myös henkisestä murroksesta eikä pelkästään kunnallisesta kokonaiskehittämisestä. Kiviniemen (2000, 179–189) mukaan oppilaitos- ja
kunnittainen vastuu kehittämisestä koskettaa kaikkia kouluyhteisön jäseniä. Toisaalta
myös koulun hallinnollisten rajojen muutokset sekä yleinen yhteiskunnallinen ja kulttuurinen kehitys aiheuttavat omat heijastusvaikutuksensa opetustyöhön, joka näyttäisi olevan muuttumassa kiihkeämmäksi, moninaisemmaksi ja jäsentymättömämmäksi.
Kunnallisessa muutosprosessissa on Hoikan (1991, 72) mukaan siirrytty ennustamattomaan, vaihtelevaan ja epävarmaan taloudelliseen kehitykseen. Kunnallisen kulttuurimuutoksen tulevaisuuden kannalta muutoksen johtaminen on tärkeä tehtävä. Jatkossa kunta ei
tuota kollektiivipalveluja vaan koordinoi ja tuottaa palveluja erityisryhmille. Asiakkaiden
subjektiivisia oikeuksia palvelujen kuluttajina pidetään arvossa. Jokisen (2000, 52–56, ks.
myös Nakari 2000, 14) mielestä pohdittaessa kuntien tulevaisuusnäkymiä ja koulutuksen
järjestämistä on syytä huomioida ainakin seuraavia seikkoja: Valtion toimenpiteet vaikuttavat kuntien talouteen vahvasti jatkossakin ja kaventaa kuntien taloudellista liikkumavaraa. Kuntien väliset taloudelliset erot säilyvät ja jopa kasvavat ja erityisesti taantuvat
muuttotappiokunnat ovat tulevaisuuden kannalta huonoimmassa asemassa. Kasvuun liittyvän hyvinvoinnin jakaantuminen epätasaisesti asettaa myös kansalaiset eriarvoiseen
asemaan.
Uusi koulutusta koskeva lainsäädäntö antaa Jokisen (2000, 56–59) mukaan kunnille
lisää paikallista päätösvaltaa koulutuksessa ja aikaisempaa vapaammat ja joustavammat
mahdollisuudet opetuksen järjestämiseen. Mahdollista on, että opetuksen käytännön
toteutus tulee monipuolistumaan ja erilaisia vaihtoehtoja tullaan käyttämään. Esimerkiksi
yhteistyön lisääminen tai rajojen alentaminen eri oppilaitosmuotojen ja koulutusjärjestelmän välillä on mahdollista. Koulutuksen laatuun vaikutetaan sekä kunta- että koulukoh-
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taisella arvioinnilla. Uutta on myös koulutusjärjestelmän kokonaisuus-ajattelu. Koulutusta ajatellaan jatkumona ja kokonaisuutena kattaen kaiken koulutuksen iästä riippumatta. Toisaalta Alavan (2004, 181) mielestä kuntatasolla muutokset voivat olla päinvastaisiakin, sillä kuntien vapaus antaa mahdollisuuden myös suosia koululaitosta.
Uusi perusopetuslaki tuli voimaan vuoden 1999 alusta ja siinä perusopetuksen rakenne
muutettiin. Perusopetusta uudistetaan yhdeksänvuotiseksi yhtenäiseksi peruskoulutukseksi. Kuntien ja koulujen ylläpitäjien päätösvalta koulutoimen organisoimisessa lisääntyy ja kuntien päätösvalta ulottuu myös perusopetuksen rakenteen organisoimiseen. Lainsäätäjä ja valtakunnalliset kouluhallintoviranomaiset odottavat tämän suuntaista muutosta ilman, että niillä olisi vanhan keskusjohtoisen aikakauden valtaa ajaa uudistus läpi
esimerkiksi jonkun aikataulun mukaisesti kuten peruskoulu- uudistus toteutettiin
1970-luvun alussa. Toisaalta on odotettavissa, että muutos tapahtuu hitaasti ja siihen tulee
hyvin erilaisia variaatioita, jotka johtuvat kuntien erilaisesta taloustilanteesta ja kouluverkon rakenteesta.
Voidaankin arvioida, että organisaation toimialue laajenee paikalliselta tasolta kansainväliselle tasolle ja silloin palvelukyvyn kehittäminen kiinnittäen erityisesti huomiota
työntekijöiden tiedollisten, taidollisten ja kielellisten valmiuksien parantamiseen koulutuksen avulla noussee esille. Toisaalta vuorovaikutus kunnallishallinnon, valtionhallinnon ja yksityisen sektorin kanssa mahdollisesti lisääntyy lisäten omalta osaltaan kuntien
tehtävämäärää. On myös ennustettu johtamismenetelmien ja vastuun kansanvaltaistumista
ja jakaantumista kollegiaalisiin projekti- ja työryhmiin.
Valtakunnalliset hallintoelimet toimivat erilaisten osaamis- ja kehittämisverkostojen
muodostajina ja ohjaavat toiminnan kehittämistä. Kuntien kehittämistyössä pyritään yksilön ammatillisen osaamisen, yhteistyön ja verkostoitumisen avulla parantamaan palvelua.
Paikallisen tason tietämys ja osaaminen laajennetaan verkostoitumisen avulla hyödyttämään sekä eri hallintokuntia että laajemmin myös kuntien välillä. Kuvioon 13 olen koonnut edellä esitettyjä näkökulmia kuntatasoon liittyneistä muutoksista ja haasteista. Siitä
käy ilmi uuden kunnalliskulttuurin luonne.
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Muutoksen
konteksti

Moderni
yhteiskunta

Postmoderni
yhteiskunta

Transmoderni
yhteiskunta

Kunta

byrokraattinen virastokulttuuri

toimiva palvelukulttuuri

uusi kunnalliskulttuuri, joka tukee
strategiaa ja säätelee
osasysteemien välistä vuorovaikutusta

- luonne

kollektiivipalvelut

vapaan kasvun aika

epävarma, vaihteleva, ennustamaton
kehitys, erityispalvelut

Hallinto

keskusjohtoinen
ohjaus- ja säätelyjärjestelmä

normiohjaus, koulutuspoliittinen ja lainsäädännöllinen muutos:
valtionosuudet

informaatio-ohjaus

- luonne

keskitetty hallinto

päätäntä- ja toimeenpalovallan delegointi

hajautettu päätöksentekojärjestelmä,
koulujen itsenäisyys,
erilaisuus ja profiloituminen

Instituutiorakenteen luonne

sektoroituneisuus, toimialakeskeisyys, tehtävätai asiakeskeisyys, instituutioiden stabiilius

keskeiset instituutiot
säilyneet muutoksessa,
järjestelmät pystyssä,
mutta niiden mieli
muuttuu

toimintakulttuuriltaan uudistuvat koulut, asiantuntijuus,
aktiivisuus, arviointi, kehittäminen

Kuvio 13. Kunnallisen organisaation siirtyminen byrokraattista virasto- ja palvelukulttuurista
uuteen kunnalliskulttuuriin.

Kuvio 13 osoittaa, että kunnallisessa organisaatiossa ollaan siirtymässä byrokraattista
virasto- ja palvelukulttuurista uuteen kunnalliskulttuuriin. Sille on ominaista vaihteleva,
epävarma ja ennustamaton kehitys, mutta se tukee suunniteltua strategiaa säädellen osasysteemiensä välistä vuorovaikutusta. Koulun osalta tämä tarkoittaa lisääntyvää itsenäisyyttä, päätöksentekoa, erilaisuutta ja profiloitumisen mahdollisuuksia. Normiohjauksesta siirrytään informaatio-ohjaukseen, joka samalla tavoin vaikuttaa yksittäisten organisaatioiden päätösvallan kasvuun. Itseohjautuvuuden vaatimukset organisaatioissa kasvavat.

4.3 Kouluorganisaation muutoksen haasteet
Sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin muuttuminen aiheuttaa Raivolan (1996) mukaan
yksilön käyttäytymisessä muuttumisen. Käyttäytymistä säätelevät myös monimutkaiset
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vuorovaikutussuhteet. Uusi koulutusjärjestelmä vastaa oppijan tarpeisiin, se on oppijakeskeinen, muutossuuntautunut, yhteistoiminnallinen ja arvovalinnat selvästi osoittava. Se
mahdollistaa keskeytymättömän oppimisen, on avoin, verkostoitunut sekä globaali ja
yksilön sen hetkisiin tarpeisiin vastaava. Koulutuksen sosiaalistavan ja taaksepäin katsovan tehtävän tilalle tulee ennakoiva tehtävä. Koulutusjärjestelmän osana yleistä yhteiskuntapolitiikkaa on huomioitava yhtäaikaisesti yhteiskunnan palveluodotukset ja yksilön
kasvutarpeet. Myös Kivistö (1996) painottaa tietoisuuden ja asenteiden muutosta. Siinä
tulevat esille tiedon hankinta ja sen prosessointi, luova vuorovaikutus, laaja-alaisuus ja
muutos- ja tulevaisuustietous. Yksilön ominaisuuksina korostuvat aktiivisuus, luovuus ja
oma-aloitteisuus. Itälän (1995, 94) mielestä päätäntävallan ja vastuun siirtyminen kouluille pakottaa oppilaat ja opettajat nopeammin ja täsmällisemmin reagoimaan ympäröivän
yhteiskunnan haasteisiin. Se on osa kokonaisen työskentelykulttuurin muutosta ja avaa
koulun kehittämistyölle uusia mahdollisuuksia. Miettinen (1990, 117) korostaa johtamisen merkitystä työyhteisön muutosvaiheessa ja asenteellisessa suhtautumisessa muutokseen.
Muutospaineiden alla oleva johtaminen vaikuttaa koko organisaation toimintaan. Siitä
on muodostunut jopa organisaatioiden välinen kilpailutekijä. (Juuti & Vuorela 2002b, 5–
6.) Kouluorganisaatioon kohdistuvat vaatimukset ja muutokset kulminoituvat organisaatiossa. Millaisia haasteita organisaatiolle on esitetty ja mitä ne vaikuttavat sitä kautta peruskoulun johtajan työhön? Seuraavassa on tavoitteena kuvata kouluun vaikuttavia tekijöitä
ja siihen kohdistuvia odotuksia organisaationa ja peruskoulun johtajan työhön koulun
kehittäjänä.
Perinteinen näkökulma organisaatioihin on byrokratian ihannemalli, joka perustuu
pysyvyyteen, säilyttämiseen ja toimii hitaan muutoksen yhteiskunnassa. Ihmiset työskentelevät tarkasti määritellyissä rooleissa ja organisaatiota kuvaavaa ovat hierarkia, säännöt, luovuuden puute ja selkeä työnjako. Johtajat ajattelevat ja työntekijät tekevät käyttäen taitonsa organisaation hyväksi. (Juuti 1995b, 18, ks. Nikkilä 1992, 64, Their 1994)
Aula (2000, 31, 33, 101) painottaa paikallista osaamista sekä niihin liittyviä strategioita. Organisaatiossa tehtävät ratkaisut tulee tehdä kaikilla sen tasoilla ts. siellä, missä
varsinainen työ tehdään. Yhtenäisen organisaatiokulttuurin aika on ohi, sillä uuden ajan
organisaatio voidaan ajatella olevan kuin pienoisyhteiskunta, joka jakaantuu pienempiin
osiin. Tämäntyyppinen toimintaympäristö edellyttää yksiviivaisesta strategiasta luopumista, uusien toimintamallien käyttöönottoa ja monimuotoisuutta strategioissa ja osaamisessa. Ominaisolotila on kaoottinen tasapaino, jolle on tyypillistä dynaamisuus tasapainon
ja epäjärjestyksen välillä. Kouluorganisaatiossa nopeiden tulosten odottaminen on Luukkaisen ja Vuorisen (2002, 84–85) mielestä ongelmallinen kysymys. Kysymys on paitsi
osaamisviiveestä, myös koulutukseen liittyvästä rakenneviiveestä. Yksilön kannalta osaamisviive tarkoittaa sitä, että opittu uusi asia on nopeasti vanhaa. Rakenneviive on laajempi asia ja liittyy koulutusjärjestelmään, mikä elää aikaansa ja on kiinni eilisessä.
Molemmat viivetyypit ovat osa laajempaa rakennetta. Koulutusjärjestelmältä vaaditaan
sopeutumista ja osallistuvaa roolia varsinkin suhteessa työelämään ja eri koulutusorganisaatioiden välillä.
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4.3.1 Kohti oppivaa yhteisöä ja uutta toimintakulttuuria
”Kouluorganisaatiossa tehtävä työ on muuttumassa kiihkeämmäksi, nopeammaksi ja
monimuotoisemmaksi toimintaympäristössä, jossa koulun ja opettajien arvostus on laskemassa ja jolle tulosjohtamisen kulttuuri on asettanut omat reunaehtonsa.” (Kiviniemi
2000, 3, 179–189, ks. myös Huusko & Haapala 2002, 85). Koululle on ominaista eristäytyneisyyden ja yksintekemisen kulttuuri, jossa yhteistyö opettajien kesken on satunnaista, yleensä epämuodollista ja vähäistä. Tällöin opettajilla on harvoin mahdollisuus kehittää yhdessä kouluaan ja uudistukset eivät vuorovaikutuksen avulla etene opetukseen
saakka. Kehittämisen kohteina korostuvat opetus ja kouluorganisaatio sekä sen eri
osa-alueet. Näitä ovat mm. työyhteisön toiminnan parantaminen edesauttamalla opettajien osallistumista koulun toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon ja opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen. Näillä tekijöillä voi olla vaikutusta vallitsevien koulukulttuurin normien ja asenteiden muuttumiselle. (Sahlberg 1997, 13.) Koulukulttuurin
ilmiön tiedostaminen sekä pyrkimys tietoisesti muuttaa sitä on avain koulun kehittymiseen työyhteisönä. Organisaation kehittäminen kouluissa kohdentuu kasvatuksellisiin ja
opetuksellisiin näkökohtiin. (Kohonen & Leppilampi 1994, 21.) Myös Rauste-von Wrightin (1997, 29) mielestä opettajuuden kuvan muutospaineet tulevat asiasisältöjen tiedostamisen, olemassa olevien totuuksien ja nopean muuttumisen ymmärtämisen kautta.
Organisaation toiminta-alueet ja yksilöiden väliset suhteet ovat huomion kohteena kun
koulua tarkastellaan organisaationa. Himberg (1996, 12) jaottelee koulun toiminta-alueet
tavoitteisiin (opetussuunnitelma), menetelmiin (työtavat, koulun toiminnan arviointimenetelmät), rakenteeseen (tehtäväjako, johtajuus, työjärjestys, järjestyssäännöt), kulttuuriin (koulun arvoperusta, normit, työyhteisön informaatiokanavat, roolit, asenteet) ja
ihmissuhteisiin. Nämä organisaation eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa. Yksilötasolla
tapahtuva muutos vaikuttaa yhteisötasolle. Johtaminen on työyhteisössä ratkaisevimpia
tekijöitä tehokkuuden kannalta.
Koulun irrallisuutta toimintaympäristöstään, sen jälkeenjääneisyyttä ja muuttumattomuutta on pohtinut Syrjälä (1998, 25–26) ja korostanut paikallisen tason yhteistyön merkitystä. Hän näkee suomalaisen koulun ja ympäröivän yhteiskunnan ja yhteiskuntaelämän yhteistyön satunnaisena ja järjestäytymättömänä. Nykykoulun puutteisiin kuuluvat
muuttumattomuus ja kiire, sosiaaliset suhteet, vastuu- ja arvokasvatuksen ongelmat,
heikko yhteiskunnallinen tietoisuus ja luokkahuonesidonnaisuus. Myös Kuittinen ja Salo
(1999, 84) kuvailevat kouluorganisaatiota byrokraattisesti johdetuksi ja ohjatuksi ja autonomisista asiantuntijoista muodostuvaksi organisaatioksi, jossa toiminnan tavoitteet ovat
abstraktit, epämääräiset ja ristiriitaiset ja niiden saavuttaminen on vaikeasti todennettavissa ja mitattavissa. Muihin organisaatioihin verrattaessa se voidaan erityispiirteittensä
perusteella määritellä julkisella sektorilla toimivaksi tietointensiiviseksi, opetustyön asiantuntijoista koostuvaksi asiantuntijaorganisaatioksi. Leimallista on koulun tarkoin määriteltyyn tehtävään, asemaan ja vastuuseen perustuva kontrolli. Työorganisaatioissa tapahtuvaa muutosta on kuvannut Heikkilä-Laakso (1999). Se kohdistuu toiminta-, kommunikaatio- ja johtamiskulttuureiden muuttamiseen perinteisistä muodoista kohti kulttuuria,
jossa pyritään luovuuteen, visionäärisyyteen ja innovatiivisuuteen. Ajalle tyypillisiä piirteitä ovat seuraavat:
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–
–
–
–
–
–
–

teknologinen kehitys (erityisesti informaatioteknologia)
tieteen käyttämien teorioiden uudelleenarviointi ja monipuolistuminen
ristiriitaisten ajatteluprosessien esiintymisen hyväksyminen
perinteisten sosiaalisten rakennehierarkioiden mureneminen
omien selviytymisstrategioiden rakentaminen muutoksessa
työorganisaatioiden rakennemuutosten madaltuminen
kansainvälistyminen ja verkostoituminen. (Heikkilä-Laakso 1999, 9)

Koulun kehittämisessä on kyse muutoksesta, joka edistää koulun tavoitteiden saavuttamista. Uusiutumisessa keskeistä on osaaminen, oppiminen ja kyky nopeisiin muutoksiin.
Organisaatioilla on yksilöiden, työryhmien ja tiimien osaamista ja näiden yhdistelmiä kun
tavoitteena on koulu sisäisesti kehittyvänä, tutkivana ja muuttuvana kasvatuksellisena
työ- ja toimintaympäristönä. Systeemisestä muutoksen lähestymistavasta puhuttaessa tarkoitetaan ensinnäkin koulujärjestelmän eri elementtien yhtäaikaista muuttumista ja toisaalta eri elementtien riippuvuutta toisistaan tietyin lainalaisuuksin. Näkökulma korostaa
kokonaisuuksien näkemistä ja orgaanisuutta ja sitä voidaan kutsua postmoderniksi näkökulmaksi. (Sahlberg 1997, 13.) Byrokraattisessa kouluorganisaatiossa vallitsevan opetuskulttuuriin muuttamiseen tarvitaan muutoksia myös kouluorganisaatiossa. Systeeminen
lähestymistapa huomioi monen eri osa-alueen vaikutuksen ja tarkastelee työyhteisön toimintaa ja sen parantamista laaja-alaisesti. Kokonaisvaltaisessa muutosprosessissa koulukulttuurin osuus on merkittävä. Tämä johtuu ajattelun ja toimintatapojen muuttumisesta,
joista etenkin totutut toimintamallit, valtasuhteet ja kollektiiviset ajattelutavat vaikuttavat. Muutos edellyttää uudenlaista koulun toimintakulttuuria, paneutumista sen rakenteisiin, kuten arvoihin, normeihin ja asenteisiin yksilötasolla. (Emt. 129.)
Asiantuntijaorganisaatiolle on ominaista Kasvion (1994, 65) mukaan pitkälle koulutettu henkilöstö. Ihmispääoman osuus kokonaispääomasta on merkittävä. Asiantuntijaorganisaatiot ovat enemmän ihmis- kuin pääomaintensiivisiä ja niiden hallussa oleva tietämys on suurelta osin sidoksissa yksilöihin. Henkilöstön kokemus ja sen oppimat valmiudet ovat ehkä vielä tärkeämpiä tekijöitä kuin heidän muodolliset teoreettiset tietonsa.
Kääriäinen ja Laaksonen ja Wiegand (1997, 249) toteavat myös, että hierarkkiset organisaatiot ovat väistymässä ja ollaan siirtymässä verkostoittain kytkeytyviin asiantuntijaorganisaatioihin. Informaatioyhteiskunnan tilalle tulee vuorovaikutusyhteiskunta. (ks. kuvio
12)
Juuti (1995b, 21–23, ks. myös Vaherva 1998, 225) pitää uudentyyppisiä organisaatioita
aikuismaisen kulttuurin omaavina organisaatioina ja aikuismainen kulttuuri on oppivan
organisaation kulttuuri. Yksilön ja organisaation kehittymistä haittaavista pyrkimyksistä
on tavoitteena päästä pois jatkuvan oman toiminnan arvioinnin ja kehittämisen avulla.
Aikuismaiseen ja joustavaan organisaation kulttuuriin kuuluu pyrkimys avoimeen vuorovaikutukseen ja salliva, kannustava toimintatapa, jonka tavoitteena on tehtävien sijasta
tulokset. Organisaation rakenne on joustava eikä sääntö- tai menettelytapakeskeinen ja
vastuu on jaettu tiimeille, ryhmille ja yksilöille. Tämän vuoksi tavoitteena on korkea
sitoutuneisuus. Organisaatio on kevyt ja verkostomainen rakenteeltaan ja se suosii yksilöiden kompetenssia ja visioita päämäärien osoittajina. Innovatiivisuus ja yksilöiden vastuullinen työskentely perustuu innovatiivisuudelle suotuisaan ilmapiiriin ja kulttuuriin,
mitä johtaminen tukee. Myös Aula (2000, 157) toteaa, että organisaation tietoisuus tapo-
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jen muuttamisessa riippuu omalta osaltaan sen jäsenten omasta ymmärryksestä ympäristön rakentamisessa. Organisaatio rakentaa siis itse tulevaisuutensa.
Kohonen ja Leppilampi (1994, 11) toteavat, että koulun kasvatustyön arvoperustaa ja
tavoitteita olisi syytä arvioida samanaikaisesti. Tarvittaisiin kokonaisuuksien hallintaa,
jäsentämistä, valitsemista ja informaatiotulvan karsimista. Valmiudet ja asennoituminen
epävarmuutta ja epätietoisuutta aiheuttaviin muutoksiin ovat tulossa tärkeiksi kyvyiksi.
Sarjalan (1996b, 14–19) mielestä käytännön kehittämistyö etenee lainalaisuuksien ja vaiheiden kautta ja se vaatii avoimen ja päämäärätietoisen työilmapiirin. Kouluorganisaatiot
tarvitsevat yhteisen suunnitelman ja vision kehittämisestä ja keinoista, joilla visioon päästään. Päämäärätietoisuus ja strateginen suunnittelu ovat myös nykykoulun tunnusmerkkejä.
Kehittämisessä olisi syytä tiedostaa, millaiseen työhön, työympäristöön ja yhteiskuntaan oppijoita ollaan kasvattamassa. On myös pohdittava, miten näiden muutosten tulee
näkyä koulun sisällä tavoitteissa, opetuksen sisällöissä ja työmuodoissa tasapainottaen
yhteiskunnan perinteisiin sopeuttavan ja toisaalta sitä uudistavan kasvatustehtävän välillä.
Kouluilta odotetaan kehittymistä oppimiskeskuksiksi, jotka vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa tuottavat laadukkaita koulutuspalveluja. Laadullinen parantaminen pyrkii
opetuksen tason nostamiseen sisältöjä uudistamalla ja opetusta yksilöllistämällä. (Kohonen & Leppilampi 1994, 21.)
Työyhteisön kulttuuri on myös Himbergin (1996, 14–15, vrt. Schein 1991) mielestä
merkittävä työn tuloksille ja työssä viihtymiselle. Se perustuu organisaation alkuvaiheissa syntyneisiin perususkomuksiin, jotka jäävät tiedostamattomiksi. Nämä perususkomukset ilmenevät toimintamalleina ja työyhteisön vuorovaikutustapoina. Työyhteisöjen
kulttuurit ilmentävät ympäristönsä ja aikakautensa kulttuureja eikä oman työyhteisön
kulttuuria perususkomuksineen ole helppo havainnoida. Kirjoittamattomat normit ilmentävät koulun perususkomuksia ja arvoja; konfliktien säätelyä, jäsenten käyttäytymistä tai
traditioiden noudattamista.

4.3.2 Palvelevan kouluorganisaation piirteitä
Kohonen ja Leppilampi (1994) toteavat, että koulun jatkuva kehittäminen tapahtuu
yhteistyössä kasvattajien, koulun sidosryhmien ja oppijoiden kesken. Kehittämisen suuntana on yhteistoiminnallinen koulu: oppijoiden yhteisö ja samalla oppiva yhteisö. Tämä
edellyttää perinteisen yksilökeskeisen koulukulttuurin uudelleenarviointia sekä tietoista
muuttamista kollegiaaliseen, yhteistyötä ja yksilöllisyyttä korostavaan suuntaan. Kouluun kohdistuvista ulkoisista muutospaineista mainitaan kuusi kehityssuuntaa:
–
–
–
–
–
–

arvojen ja arvoristiriitojen uudet muodot
monikulttuurisuus ja väestön erilaistuminen
taloudellisen eriarvoisuuden lisääntyminen
informaatioteknologia ja vuorovaikutus
hyvinvointivaltio muutosten keskellä
yhteistyön ja yhteisöllisyyden merkitys. (Kohonen & Leppilampi 1994, 21.)
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Helakorpi (2000, 14–16) korostaa yleisen kasvatuskeskustelun merkitystä: keskustelua koulutuksen päämääristä, kasvatusmenetelmistä arvoista sekä opettajasta toteuttajana.
Kasvatukselliset päämäärät ovat jääneet taustalle ja koulua ohjaavat markkinavoimat ja
hallinnoiminen. Kaikilla koulumuodoilla ja -tasoilla on liikaa toimintaa, mitkä liittyvät
uudistuksiin. Uuden koulun toivotaan olevan avoin ja yhteistoiminnallinen, toimintaympäristöönsä verkottunut, pedagogisesti uusiutunut ja oppimisympäristöönsä huomiota
kiinnittävä. Helakorpi (2000) on kuvannut koulun luonnetta ja sen muutosta eri aikakausina seuraavan kuvion 14 avulla:
Lisääntyvä
yhteisöllisyys
2. ”Tayloristinen vanha
kovan kurin koulu”
-keskitetty hallinto

4. Innovatiivinen
verkosto- ja tiimikoulu
Lisääntyvä
joustavuus

1.Käsityöajan mestari ja
oppipoikakoulutus
-ammattien ohjaus
-alueellinen ohjaus

3. Tulospainotteinen
markkinaohjattu koulu
-tässä ja nyt ajattelu

Kuvio 14. Koulutuksen ja koulutusorganisaatioiden kehitystyypit (Helakorpi 2000, 14).

Kuviossa 14 luokitellaan koulun ajanjaksot työn muutoksen perusteella neljään kehitystyyppiin. Meneillään olevaa aikaa kuvataan kohdassa kolme tulospainotteisena ja markkinaohjattuna kouluna. Siinä korostuvat tässä ja nyt-ajattelu, mikä johtuu tulosten ja arvioinnin painottamisesta. Markkinaohjattu koulu viittaa talouden korostumiseen. Leimallista tälle ajalle ovat talouspainotteiset tulokset ja jatkuva arviointi. Tämä johtaa ajatteluun,
joka on sidonnainen tähän hetkeen. Helakorpi (2000) kritisoi koulutukseen liittyvää pedagogista ohjausta, johon maallikot nykyään osallistuvat ja viittaa päätösvallan delegoimisen siirtäneen käytännön kysymysten ratkaisemisen kunta- ja oppilaitostasolle. Helakorpi
tarkoittanee tässä vallitsevaa lautakunta- ja johtokuntakäytäntöä sekä kunnallisella että
koulutasolla ja viittaa monenlaisiin seurauksiin. Luottamusmiesjärjestelmässä henkilöillä
on kansalaiskäsitys koulutuksen käytännön toiminnasta, mutta kompetenssia keskusteluun ei välttämättä ole. (Emt. 14–16.) Verrattaessa kuvioita 4, 10 ja 14 keskenään, on
mahdollista arvioida, että niiden yhteneväisyys liittyy avoimessa järjestelmässä asenteiden muutoksiin, verkostoitumiseen ja johtamisen jakamiseen. Leimallista on talouden,
tulosten ja arvioinnin korostuminen koulutuksessa. Voidaanko arvioida, että tarkasteltaessa asioita ’numeroiden valossa’, ei välttämättä puhuta laajemmista koulutusta ja johtamista koskevista periaatteellisista arvoista. Hytösen (2000, 26–33) mielestä yhteiskunnallinen tilanne on muuttanut peruskoulun kasvatusnäkemystä. Koulutuksessa korostuvat tällä hetkellä yksilöllisyys, joustavuus ja valinnaisuuden lisääminen. On mahdollista, että
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tämä johtaa koulujen lisääntyvään profiloitumisen ja kilpailun kautta homogeenisempiin
kouluihin.
Koulun arkeen kuuluu jatkuva, laaja-alainen uusia teemoja, haasteita ja ongelmia esiin
nostava kehitystyö ja kehittämisprojektit. Koulutyö on entisestään muuttunut vaatimuksineen ja ajatuksineen koulun toiminnan kehittämisestä. Myös yksityiseltä sektorilta ja tuotantoelämästä on tullut 1990-luvulla kouluorganisaatioihin toimintaperiaatteita ja käsitteitä, kuten tulosohjaus, laatujärjestelmä, asiakkuus, oppiva organisaatio ja tiimityöskentely. Näiden toteuttaminen ja toteutuminen edellyttää opetustyön ja kouluorganisaation
perusluonteen huomioimista monipuolisesti ja laaja-alaisesti. (Kuittinen & Salo 1999, 82–
84.) Uudistavan organisaation jäseniltä vaaditaan Vahervan (1998, 231) mukaan moraalista tietoisuutta ja sitoutumista koulun yhteiskunnallisiin tavoitteisiin, kasvatustieteellisiä tietoja, sitoutumista oppilaskohtaisiin tavoitteisiin, valmiutta työskennellä uusien
rakenteiden (ryhmät, tiimit, verkostot) pohjalta, kykyä vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön, oppimisen taitojen kehittämiseen ja muutosprosessin eri vaiheiden tuntemiseen.
Koulutuksella on lukuisia haasteita ja ne korostavat inhimillisiä arvoja eri näkökulmista.
Näkemyksellinen ote painottuu. (Luukkainen 1998). Helakorpi (2000) lisää, että organisaation jäsenet ovat laadukkaan koulutuksen avain, sillä he ovat kasvatuksen asiantuntijoita ja heidän toimintansa kautta koulu voi kehittyä. Kuviossa 15 on tarkasteltu koulutusorganisaation eri tasojen tehtäviä ja osaamisalueita. Helakorpi korostaa, että tiimeillä
tulee olla vaikutusmahdollisuuksia ja resurssien ohjauskeinoja käytännön työssään, sillä
vastuun lisääminen ainoana keinona aiheuttaa entistä suurempia ongelmia. Vastuu ja
vapaus tulee olla tiimikulttuurissa tasapainossa. On kuitenkin tarpeellista miettiä työn
yleistä muutosta. Osaamisen vanhentuminen, kokeilut, riittämättömyyden tunne, hallinnointi ja uudistukset vaikuttavat työn luonteeseen.
PÄÄASIALLISET TEHTÄVÄT

Johtaa taloa ja sen
yksiköitä

Koordinoi opetusta
ja muuta toimintaa

Hoitaa opetuksen ja
muut tehtävät

Keskeiset osaamisalueet
johto

tiimit

yksilöt

visiointiosaaminen
suunnitteluosaaminen
päivittäisjohtaminen
markkinointiosaaminen

näkemysosaaminen (koulutuksen
ja työn tulevaisuudesta ja
keskeisestä osaamisesta)
työn suunnitteluosaaminen
tiimityöosaaminen

substanssiosaaminen
vuorovaikutusosaaminen
toteutusosaaminen
kehittämisosaaminen

Kuvio 15. Koulutusorganisaation eri tasojen keskeiset tehtävät ja osaamisalueet (Helakorpi
2000, 16).
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Kuviossa 15 esitetään koulutusorganisaation johdon, tiimien ja yksilöiden pääasialliset ja
keskeiset tehtävät. Johdon ja kunkin henkilöstöryhmän osaaminen ja tehtävien painotus
on erilainen. Roolit voivat mennä asiantuntijaorganisaation tapaan ristiin. (Emt. 14–16.)
Kohosen ja Leppilammen (1994, 21, ks. myös Jakku-Sihvonen 1998, 20–23) mukaan
työn luonne muuttuu ihmissuhde- ja viestintätaitoja korostavaan suuntaan. Koulukulttuurin tiedostaminen sekä pyrkimys tietoisesti muuttaa sitä ovat avain koulun kehittymiseen
työyhteisönä. Lindströmin (1995) mukaan tulevaisuuden koulu on oppimiskeskus, jossa
korostuvat oppimisen taidot ja joustavat oppimisjärjestelyt. Opettajat ovat mukana omaa
työtään tutkivina ja kehittävinä opettajien verkostossa. Sahlberg (1997, 107) arvioi, että
koulumaailmassa tarvitaan tulevaisuutta ajatellen myös kokonaisvaltaista koulun uudistamista, siirtymistä kolmanteen kouluun. Kolmannen koulun opettajat tarvitsevat erilaisia
ammatillisia valmiuksia, ymmärrystä koulun muutoksesta ja sen merkityksestä sekä ajattelutapojen kehittämistä.
Tulevaisuuden menestyjän taidot ovat olleet Luukkaisen (1998) tarkastelun kohteena
mainiten seuraavia näkökulmia:
–
–
–
–
–
–
–

muutosherkkyys; sopeutuvuus ja mukautuvuus tulevaisuuteen
oma vastuunotto; opettajuuden hallinta ja itseohjautuvuus
teknologinen erityisosaaminen; tiedon käsittelyn ja siirron perusosaaminen
vuorovaikutustaidot
halu ja kyky energiana ja persoona työvälineenä; ihmissuhdetaidot, luovuus
laatu; harkittu lopputulos on viimeistellyn prosessin tuote
oppimistaidot; luovuuspotentiaali, ongelmanratkaisutaidot, päätöksenteko-, kommunikaatio- ja yhteistyötaidot, kriittisen ajattelun ja tiedonhankinnan taidot
– vieraat kulttuurit ja kielitaito; yleissivistys ja monikansallistuva kulttuuri.
Kuviosta 16 ilmenee organisaatiotasolla siirtyminen oppiviin yhteisöihin ja tulevaisuuden kouluun.
Muutoksen
konteksti

Moderni
yhteiskunta

Postmoderni
yhteiskunta

Transmoderni
yhteiskunta

Organisaatio

hierarkkiset
organisaatiot

asiantuntijaorga
nisaatiot

oppivat yhteisöt

Koulu

1. koulu:
maatalousyhteis
kunnan koulu

2. koulu:
peruskoulu

3. koulu:
tulevaisuuden
koulu

-luonne

opettajakeskein
en, kovan kurin
koulu

yhteistoiminnal
linen

innovatiivinen,
verkosto- ja
tiimikoulu

Tehtävä

ÆÆÆÆÆ tasa-arvoÆÆÆÆÆkilpailuÆÆÆÆÆ

Kuvio 16. Kouluorganisaation kehitysvaiheet palveluorganisaatioksi.
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Tulevaisuuden koulu on kuvion 16 mukaan organisaationa verkostoitunut ja innovatiivinen, jossa opetuksen asiantuntijat toimivat oppivassa yhteisössä. Ominaista on luovuus,
itseohjautuvuus ja yritteliäisyys sekä aktiivisuus omassa toimintaympäristössä. Organisaatiotasolla johtamisen näkökulmasta katsottuna koululle esitetään yhä useammin vaatimuksia eri tahoilta; myös paikallisen ja organisaation tason vaatimusten mukaan on
peruskoulun johtajan jatkuvasti tarkistettava ja korjattava kehityksen suuntaa. Koulua
pidetään palvelulaitoksena, jolla on koulutuksen tavoitteet ja selkeät lähtökohdat. Koulutuksen tehokkuus ja mahdollisuuksien mukaan resurssien lisääminen tuovat pyrkimyksen
vastata odotuksiin ja kehittämishaasteisiin. Uusien rakenteellisten ratkaisujen ja oppivan
koulun kehittäminen on pitkä prosessi. Työyhteisöltä vaaditaan uuden ymmärryksen, ajattelumallien ja uusien ratkaisujen kehittymistä myös yksilötasolla sekä kehittävän ja kriittisen keskustelun läpikäymistä.

4.4 Koulun johtamisen muutos
4.4.1 Suomalaisen koulunjohtamiskulttuurin kehittyminen
Koulun johtajan ammattikuvan kehitystä on tutkinut Isosomppi (1996). On havaittavissa
piirteitä, jotka kuvaavat koulun johtajan työn ammatillistumista ja asemaa koululaitoksen
sisällä pidemmällä aikavälillä. (Isosomppi 1996, 108–111). Vaatimukset tasa-arvosta,
elinkeinoelämän muutokset ja koulutushalukkuuden nousu johtivat peruskoulu-uudistukseen. Siinä siirryttiin rinnakkaisista koulumuodoista yhtenäiskouluun. Samalla erilaiset
koulun johtamisen kulttuurit kohtasivat. Hallinnolliset tehtävät lisääntyivät ja vaikutusmahdollisuudet heikkenivät. Peruskoulun johtajasta tuli virkamies, jonka työnkuva muodostui juoksevien asioiden hoitamisesta, tiedottamisesta ja muualla päätettyjen asioiden
toimeenpanosta. Rehtoriratkaisu tuli vuonna 1978, jolloin suurten ala-asteiden, yläasteiden ja lukioiden johtajat siirtyivät rehtorin virkoihin. (ks. Mustonen 2003, 21). Suuri osa
koulun johtajista, pienten ja keskisuurten ala-asteiden johtajat, jäivät kuitenkin ratkaisun
ulkopuolelle. Rehtoriratkaisu oli tärkeä askel koulun johtajan työn ammatillistumiskehityksessä ja samalla se oli edellytys uusien koululakien (1985) tulemiselle. 1980-luvulla
korostettiin koulutuksen tehokkuutta uusien koululakien ja opetussuunnitelmatyön muutosten avulla. Johtaminen kohosi 1980-luvun puolivälissä huomion kohteeksi. Johtajan
tehtäviin lisättiin mm. koulun talouden hoito edellisinä vuosikymmeninä korostuneiden
järjestys-, isännöinti- ja hallintotehtävien rinnalle. Huomionarvoista oli kuitenkin pedagogiseen johtamiseen liittyvien velvoitteiden ja kysymysten esiin nostaminen sekä tulosjohtamisajattelun ulottaminen koulun johtajan työhön ja johtamiskoulutuksen lisääminen.
Nämä muutokset toivat koulun johtamiseen vaatimuksia ammattimaisesta otteesta, ihmissuhdetaidoista ja kokonaisnäkemyksestä liittyen koulun toimintaan. (Isosomppi 1996,
108–109.) Tavoitteista ja tuloksista tuli Ahosen (2001, 29–30, ks. myös Härkönen & Nissinen 1988, 83–87) mielestä tärkein päämäärä 1970-luvun lopulta alkaneella ja
1980-luvun lopulle kestäneellä rationalisoitumisen jaksolla. Tämä tavoite- ja tulosjohtamisen kausi korosti johtamis- ja opetusideologioitten seuraamista ja niiden hallintaa, eri-
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koisosaamista sekä ajalle ominaisten ilmiöiden seuraamista yleisemmin. 1990-luvun
suuntaus oli puolestaan koulun kehittäminen erilaisten painopistealueiden ja strategioiden avulla.
Koulun kehittämisen uudet strategiat saivat käytännön pohjan vuosina 1985 ja 1991
voimaan tulleissa koululaeissa. Lainsäädäntö ja opetussuunnitelma ovat viiveellä taipuneet ajan vaatimuksiin, mutta taitekohtana koulujen johtamistoiminnassa oli vuosi 1992.
Tällöin koulujen johtamistoiminta sai uusia haasteita kun johtokuntien asema tuli harkinnanvaraiseksi johtajakoulutus kehittyi, opetushallinnon tutkinto tuli osaksi pätevyyttä ja
opetussuunnitelmakokeilun myötä opetussuunnitelmatyö ulottui kaikkiin kouluihin. Johtajan asema korostui. Johtajan asema ja ydintehtävät ovat vaihdelleet eri ajanjaksoina,
koska yhteiskunnallinen rakenne, resurssit ja ideologia ovat eri aikoina painottuneet eri
tavoin koulutuksen ohjaajina. (vrt. Their 1994, Juuti 1996.) On kuitenkin havaittavissa
muutosta kohti opiskelutoimintaa ja sen kehittämistä koulun toiminnan ydintä. (Isosomppi 1996, 86–87, 109–110.) Myös Hämäläinen (2002, 38) on painottanut pedagogiikan ja johtamisen ammatillisuutta tulevaisuudessa. Johtajan työ on hänen mukaansa edelleen yhä enemmän erillään opettajuudesta ja siinä korostuu eriytyminen kohti ammatillisuutta. Tästä syystä koulutuksen merkitys korostuu, sillä kokemus ei pelkästään riitä johtamisessa.
Perinteinen autoritaarinen ja johtajakeskeinen painolasti ei Juutin (2002b, 11) mielestä
helpota organisaatioiden muutostehtävää. Vaikka autoritaarinen johtamistyyli on vähentynyt, sen tilalle on tullut asioiden johtaminen (managerismi). Johtamisen kehittäminen on
saanut siten uuden haasteen. Mustosen (2003, 98, 178, 184) mukaan keskitetty johtaminen on ollut suomalaisen kouluhallinnon ominaisin piirre 1990-luvun alkuun asti. Johtaminen ja koulun hallintokulttuuri on kuitenkin muuttumassa siten, että ollaan menossa
kehittämis- ja ihmissuhdejohtajan roolin suuntaan. Johtajan vastuu kasvaa kehittämisen,
tulosten ja tavoitteiden osalta.
Yhteenvetona kuviossa 17 kuvataan peruskoulun johtajan johtamistoiminnan painotuksia yhteiskunnallisen kehityksen eri ajanjaksoina. Modernin ajan byrokraatista siirryttiin postmodernin ajan päätösten toteuttamiseen johtamistoiminnasta (peruskoulu, toinen
koulu). Tällä hetkellä eletään siirtymisvaihetta johtamistoiminnan kansanvaltaistumiseen
ja yhteisjohtamiseen transmodernin yhteiskunnan mukaisesti. (ks. Hämäläinen 2002, 35–
38.) Siihen liittyviä elementtejä ovat subjektiivisuus ammatillisuuden ja oppimisen suhteen ja elinikäinen oppiminen sekä inhimillinen tieto.
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Muutoksen
konteksti

Moderni
yhteiskunta

Postmoderni
yhteiskunta

Transmoderni
yhteiskunta

Yksilö

alistuminen, oikeaoppisuus, valmiiksi
opittu

innovatiivinen,
ammatillinen
uusiutuminen,
luovuus,
aktiivisuus

elinikäinen oppiminen, inhimillinen tieto

Johtaminen

byrokraatti,
pikkuvirkamies

päätösten
toteuttaja

yhteisjohtaminen,
kansanvaltaistuminen

-luonne

käskijä, päättäjä,
määrääjä, säilyttäjä

auttaja, tukija,
valmentaja

mahdollistaja,
kollegiaalisuusyhteistyö

Kuvio 17. Peruskoulun johtamisen luonne eri ajanjaksoina.

Kuvion perusteella ja Isosomppiin (1996) verraten voidaan todeta, että peruskoulun johtamisessa ollaan etenemässä kohti johtamisen kansanvaltaistumista eli demokratisoitumista. Valta organisaatioissa jakaantuu inhimillisen tiedon kasvaessa pienemmille ryhmille ja
useimmille yksilöille. Kollegiaalisuus lisääntyy samalla kun yhteistyö kasvaa.

4.4.2 Johtamisen tehtäväkentän rakentuminen
Suraavassa tarkastelen peruskoulun johtamiseen liittyneitä viimeaikaisia tutkimuksia ja
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Niistä Isosompin (1996) tutkimus tarkastelee peruskoulun johtajan työnkuvan kehitystä. Kyseiseen tutkimukseen on viitattu tässä tutkimuksessa
kappaleessa 4.4.1. Pässilän ja Niinikurun (1993, 115) mielestä peruskoulun johtajan tehtäväkenttään on vaikuttanut pitkä perinne. Oman työn tietoinen suunnittelu on jäänyt
taka-alalle, sillä arkipäivan johtaminen ja rutiinit ovat olleet hallitsevia. (ks. myös Isosomppi 1996). Johtamisen kehittämishankkeessa (Ammatiltaan johtaja, 1994) todetaan,
että organisaatioiden sisäisiä johtamisongelmia kuvattaessa on huomioitavaa, että johtajien sukupuolirakenne on yksipuolinen ja johtajapersoonallisuuksista on puutetta. Johtaminen painottuu hallinnollisten johtamisrutiinien ja asiakysymysten vuoksi enemmän hallintoon, jolloin henkilöstöjohtamisen osuus on pienempi. Johtamisessa korostuvat usein
muodot ennen sisältöä ja se on kapea-alaista. Luontevaa ja toimivaa sisältöä ja muotoa ei
ole ollut eikä organisaatiossa ole määritelty vastuusuhteita. Toisaalta myöskään johtajarekrytointien erityisinä pätevyysvaatimuksina eivät ole olleet johtamisvalmiudet ja siihen
liittyvä osaaminen. (Ammatiltaan johtaja 1994, 12.) Myös Pässilä ja Niinikuru (1993,
115–116) ovat tarkastelleet valintamenettelyä. Kun johtajavalinta tehdään oman koulun
sisältä, on vaarana perinteen voima eli vanhojen käytänteiden jatkuminen. Johtamisessa
tarvitaan näkemystä, linjakkuutta ja ennakkoluulottomuutta. Siihen voidaan vaikuttaa
koulutuksella.
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Julkishallinnon koulutusorganisaatioiden johtamisen haasteita ja niihin liittyviä hallinnosta nousseita paineita johtamisorientaation kehittämisessä on tarkastellut Valkama
(1991, 2–4). Uudet haasteet ja keskitetyn suunnittelun ja ohjauksen purkautuminen lisäävät toiminnan kehittämisvastuuta toteuttavalle tasolle. Organisaatiot tarvitsevat suunnitelmia, visioita ja strategista ajattelua. Koska koulutuksen suunnitteluympäristö on vaikeasti
hallittava ja toiminnallinen joustavuus on tulevaisuuden koulutusorganisaation menestymisen edellytys, on muutos ja kehitysprosessi suunniteltava toiminnan tarpeiden mukaan.
Tarvitaan muutokseen liittyvän näkemyksen muodostamista, jossa pelkkä visio ei riitä.
Strateginen kehitys on eri organisaatiotasanteilla tapahtuvaa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta. Koulutusorganisaation toiminta ja sen tulos on sidoksissa kontekstiin.
Tulokset taloudellisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta eivät anna kokonaiskuvaa tuloksista näissä konteksteissa. Koulutusorganisaatiota on pyrittävä tarkastelemaan kokonaisuutena jäsentäen ja pohtien muutoksen reunaehtoja suhteessa ympäristöön. Keskeistä on
organisaation ja sen ympäristön näkökulman tarkastelu. Koulun sisäisen yhteistyön vaatimusta on painottanut myös Ekholm (1992, 25–26) todeten, että johtajan tulisi suunnata
voimavaroja aikuisten yhteistyön kehittämiseen. Tällä voidaan vaikuttaa koulun kulttuuriperinteeseen ja siirtyä uuteen koulukulttuuriin.
Vulkko (2001, 72–73) käsitteli tutkimuksessaan koulun johtamista organisaation näkökulmasta. Johtaja huolehtii siitä, että organisaatio etenee asetettujen tavoitteiden suunnassa ja toimiva johtajuus luo edellytykset organisaation kehittymiselle. Peruskoulun johtajan rooli on muuttumassa kohti professionaalisen yhteisön johtajan roolia entisen byrokraattisen ohjeiden ja määräysten välittäjän sijaan. Johtamiskulttuurilla on vaikutusta
koko organisaation päätöksentekoon.
Jokisen (2000, 89, ks. myös Ekholm 1992, 23) mukaan johtajien päätösvalta on kasvanut ja heidän asemansa on vahvistunut. Työnkuva on perinteisesti nähty koostuvan
omasta opetustyöstä, työjärjestyksen laadinnasta sekä kouluyhteisön tavoitteiden ja toiminnan toteuttamisen arvioinnista. Toimenkuvaan on sisältynyt myös hallintotehtäviä ja
työyhteisön ilmapiiristä huolehtimista. Pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen ovat
kokeneet suurimmat muutoksen. Pedagoginen johtaminen on sisältänyt koulun toiminnan
kehittämisen ja arvioinnin. Hallinnollisissa tehtävissä ovat puolestaan korostuneet taloushallintoon liittyvät tehtävät. Viime aikoina koulujen johtajilta on lisäksi alettu edellyttää
kykyjä arvioida tulevaisuutta, kykyä käyttää hyväksi olemassa olevaa osaamista eri alueilta sekä kykyä organisoida ja motivoida yhteisönsä jäseniä yhteistoimintaan. Kokonaisuudessaan voitaneen sanoa, että työnkuva on monipuolistunut ja laajentunut. Koulun
johtajan asemaan ja tehtäviin on kohdistunut suuria ja jopa ristikkäisiä paineita. Johtajien
asemaa kouluyhteisössä on korostettu, mutta toisaalta kuntien kiristynyt taloustilanne on
johtanut erilaisiin hallintojärjestelyihin. Johtajan virkaan on saatettu yhdistää jokin toinen
hallinnollinen virka. Tulevaisuudessa erilaiset vaihtoehtoiset hallintojärjestelyt saattavat
osaltaan muuttaa myös johtajien asemaa ja tehtäviä. Johtajat ovat tulevaisuudessa vielä
enemmän kouluyhteisön toiminnan vetäjiä ja yhteishengen luojia kuin tällä hetkellä.
Pedagogisina johtajina he pyrkivät kannustamaan opettajia ja luomaan heille edellytykset
toimintansa kehittämiseen. (ks. myös Mustonen 2003, 63.) Koulun opetustyön ja työyhteisön toiminnan kehittäminen ovat keskeisiä tehtäviä koulujen johtamisessa. Tulevaisuudessa on vielä enemmän pystyttävä ennakoimaan haasteita ja ongelmia. Tässä tehtävässä
heitä auttavat kiinteät yhteistyösuhteet koulujen ulkopuolisiin sidosryhmiin. Johtajan
korostetaan olevan
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

koulun keulakuva
työyhteisötiimin johtaja
yhteishengen luoja
koulun sisäisen toiminnan koordinaattori
pedagoginen kannustaja ja rohkaisija
teknologian hyödyntäjä ja markkinoija
henkilö- ja taloushallinnon taitaja
koulun toimitusjohtaja
koulun kehittämistoiminnan vetäjä
koulun ulkoisten, myös kansainvälisten suhteiden hoitaja
resurssien hankkija
tulevaisuuden näkijä. (Jokinen 2000, 89, ks. myös Erätuuli ja Leino 1992, 3).

Rehtorien työssä pedagogisten ja hallinnollisten tehtävien suhde tulee olemaan mielenkiintoinen tulevaisuudessa. Odotukset ovat jopa ristiriitaiset. Melko yksimielisiä voi olla
kuitenkin hallinnollisiin tehtäviin kuuluvien taloushallinnon tehtävien lisääntymisestä.
Taloudellinen vastuu lisääntynee, jolloin kunnissa tulisi myös huomioida rehtorien taloushallinnon osaamiseen koulutuksen avulla. (Jokinen 2000, 90.) Yhtenäiseen peruskouluun
liittyvät lainsäädännölliset uudistukset tuovat myös kiinnostavan tutkimuskohteen johtamisen kannalta. Koulun pedagogista ja hallinnollista johtamista on tarkastellut myös Lonkila (1990).
Muutoksen kohtaamisessa ja siihen sopeutumisessa korostuu Keski-Luopan (2000)
mielestä johtamisen vuorovaikutuksellisuus ja oman toimintaympäristön jäsentäminen.
Tämä tarkoittaa asioiden tiedostamista, ennakoimista ja oma-aloitteista vaikuttamista.
Johtamisessa tarvitaan kykyä luoda siltaa sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välille. Ulkoisella todellisuudella tarkoitetaan ympärillämme oleva todellisuutta (tieto), kun taas sisäinen todellisuus on koettua subjektiivisista todellisuutta (tunne). Johtajan on siten elettävä
samanaikaisesti ikään kuin kahdessa todellisuudessa ja muodostettava yhteys näiden kahden elementin välille parantaakseen vuorovaikutussuhteita työyhteisössä. (Keski-Luopa
2000, 76–80.)
Koulutyön ja johtamisen muutosta tapahtuu koko ajan. Yhteiskunnallinen kehitys ja
painotukset koulutuksessa määrittelevät linjauksia ja säätelevät kehitystä. Tämä käy ilmi
Hämäläisen (1986) sanomana:
"Koulun johtajan rooli on perinteisesti painottunut taloudellisiin ja hallinnollisiin tehtäviin.
Tämä onkin ollut koulun joustavan tehtävän kannalta välttämätöntä. Hyvä järjestys ja hallintoasioiden asianmukainen hoito luo turvallisuutta ja pohjaa myönteisen työskentelyilmapiirin syntymiselle. Sääntöjen ja määräysten hallinta ei ole kuitenkaan riittävä koulun
toimivuuden edellytys. Yhteiskunnan nopea muuttuminen aiheuttaa uusia vaatimuksia johtajan toiminnalle. Koulun tulisi pystyä seuraamaan aikaansa ja tarvittaessa reagoimaan
ympäristön asettamiin uusiin haasteisiin." (Hämäläinen 1986, 5).

Hämäläisen (1986, 7) tarkastelu peruskoulun johtajan roolista ja tehtäväkentästä antaa
kuvan sen hetkisestä johtamisen tilanteesta. Peruselementit nykyhetkeen verrattuna eivät
liene kuluneen ajanjakson aikana kovin paljoa muuttuneet. Johtajan tehtäväkentän laajuus tulee esille useimmissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa. Valtakunnallinen suuntaus
kohti hajautettua päätöksentekojärjestelmää on tuonut sekä koulutuksen järjestäjälle että
myös kouluille lisää valtaa ja vastuuta. (ks. Ekholm 1992, 25.) Peruskoulun johtajan teh-
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täväkenttä on tätä kautta laajentunut ja muuttunut. Pelkästään talous- ja hallintoasioiden
hoitamisen lisäksi johtajan on vastattava omatoimisesti yhä enemmän koulun kehittämisestä ja organisaation muutoksesta. Suuntaus on ristiriidassa lamakauden aiheuttamien
seurausten vuoksi. Voitaneen kysyä, millä tavoin suuren kouluyhteisön hallinnollinen johtaja pystyy yksikköään kehittämään ja kuinka motivoituneita työntekijät ovat tähän työhön? Toinen viime vuosien suuntaus on myös talousasioiden vastuun ja päätöksenteon
siirtyminen paikallistasolla kouluyksiköihin. Mainitut asiat ovat muuttaneet johtajan
työnkuvaa ja ajankäyttöä. Niillä lienee merkitystä kehittävään johtamiseen ja organisaation kehittymiseen. Ojalan (1998) tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaitosten toimintavapautta suhteessa valtioon ja kuntiin. Tämän suhteen todettiin muuttuneen niin että, oppilaitosten toimintojen muutosprosessien katsottiin vaikuttaneen johtamiseen ja johtamisrooleihin. Johtamisrooleja tarkastellessaan tutkija pohti johtamisen muutosten muotoa. Eräänä
tutkimustuloksena todettiin, että johtaminen on monimuotoistunut.
Aikaisemmista tutkimuksista Vaherva (1984, 93, 96–98) keskittyi rehtorin ammattikuvaan ja koulutustarpeeseen. Ammattikuva jakaantuu kolmeen osaan; pedagogiseen johtamiseen, henkilösuhteiden hoitoon liittyviin tehtäviin ja taloudellis-hallintoon liittyviin
tehtäviin. Koulutuksen tärkein tehtävä on auttaa selviytymään työn asettamista ajankohtaisista haasteista. Ojanen ja Keski-Luopa (1998, 145–154) ovat pohtineet johtajan tehtävää ja koulutuksen laadullista tarvetta. Koulun toimintaympäristön muutos edellyttää johtajan valmiutta johtaa tätä muutosta organisaatiotasolla. Johtajan tulisi asiantuntijana katsoa asioita laajemmin oman spesialiteettinsa ulkopuolelta. Tärkeimpiä koulutustarpeita
ovat kokemuksellinen vuorovaikutus, tieto johtamisesta ja tieto oppimisorganisaatiosta.
Mustonen (2003, 179–180) on todennut johtajan tehtävien laajenemisen ja koulutuksen
tärkeyden omassa tutkimuksessaan. Tehtävien laaja-alaisuus vaikeuttaa tehtävien hoitamista. Lisäksi johtajan rooliin kohdistuvat erilaiset odotukset ja vaatimukset vaikeuttavat
työn suunnitelmallista toteuttamista. Nykyinen hallintokulttuuri ja siihen liittyvä koulun
itsenäinen päätöksenteko ja vastuu toiminnasta luo uusia haasteita. Keskushallinnon
tulisikin jatkossa huolehtia valtakunnan koulutuspoliittisista linjauksista säilyttäen päätösten selkeä koordinointi. Peruskoulun johtajat odottavat selkeitä tavoitteita, toimintaohjeita
ja -valtuuksia. Tavoitteena tulisi olla peruskoulun johtajan työn selkiyttäminen.
Uudistuvaa oppilaitosta ja sen johtamista on tarkastellut Määttä (1996, 58–59). Hän on
käsitellyt muutoksen johtamista, oppivaa organisaatiota ja oppilaitoskulttuuria. Tutkimuksessa tulevat esille eri johtamismenetelmät, arvot ja johtaminen. Johtamisen haasteita tarkasteltaessa normit, asenteet, arvot ja arvostukset ohjaavat koulutuspalvelujen ja toimintaympäristön analysointia, vision, mission ja toiminta-ajatuksen luomista, strategioiden
valintaa ja muutosten johtamista ja päämäärien sisäistämistä organisaatiossa.
Ojala (1998) on tarkastellut muutosprosessien vaikutusta oppilaitosten johtamiseen ja
rehtoreiden johtamisrooleihin. Millä tavoin johtaminen on muuttamassa muotoaan? Koulutusta koskeva lainsäädäntö on muuttunut lähes kaikilla koulutusaloilla ja se on lisännyt
toimintavapautta sekä kunnissa että kouluissa. Myös taloudellisten resurssien niukkuus on
vaikuttanut toimintamahdollisuuksien ja tavoitteiden kohtaamiseen. Näiden tekijöiden
yhteisvaikutuksella arvioitiin olevan merkitystä toteutetun johtamisen kannalta. Tutkimustuloksena esitettiin, että 1990-luvun muutokset ovat tuoneet epävakautta oppilaitosten
toimintaan ja johtamiseen. Toisaalta useimmat rehtorit olivat tyytyväisiä päätösvallan
lisääntymiseen oppilaitostasolla, mutta olivat varsinkin lisääntyneiden talousasioiden suhteen koulutuksen tarpeessa. Kuntien päätöksenteolla todettiin olevan merkitystä oppilai-
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tosten toimintaedellytysten muotoutumisessa. Mahdollisena uhkana mainittiin kuntien
välisten erojen kasvamisen.
Ahonen (2001) on pohtinut perinteiden välittämistä ja uusien tavoitteiden välistä suhdetta peruskoulun johtajan työssä ja arkipäivän johtamistilanteissa. Millä tavalla on mahdollista huolehtia kahdesta yhteiskunnallisesta tehtävästä? Ensinnäkin turvata koululaitoksen perinteet ja toisaalta toimia tiennäyttäjänä tiedostaen tulavaisuudennäkymät ja
meneillään olevat muutosprosessit. Tehtäväkenttä on laajentunut siten, että oman organisaation näkökulma johtamiseen ei enää riitä. Varsinainen perustehtävä on siten muuttunut ja hämärtynyt ja selkeä hahmottaminen vaatii uudenlaista ammattitaitoa. Perustehtävällä peruskoulun johtamisessa tarkoitetaan paitsi työhön liittyviä konkreettisia töitä,
mutta myös työhön kuuluvia mielikuvia ja odotuksia, joita ympäristöllä ja yksilöllä itsellään on. (Ahonen 2001, 14–15, 37.) Monesti päällimmäinen mielikuva peruskoulun johtajan työstä liittyy hallinnointiin, lakipykäliin tai taloudenpitoon. Työn laajuus ja todellisuus ei vastaa vallitsevia näkemyksiä. Pedagogisen johtamisen muoto on muuttunut;
perinteinen oppituntien seuraaminen ja siihen liittynyt ohjeiden anto on vähentynyt.
Nykyään pedagogisella johtamisella tarkoitetaan sekä niitä pedagogisia päätöksiä, joita
tehdään ja toisaalta myös arvoja, asenteita ja tavoitteita, joita ympäristölle välitetään koulun pedagogisesta toiminnasta. Lisäksi opetussuunnitelmaan ja kehittämistyöhön liittyvät
pedagogiset näkemykset kuuluvat tähän. Peruskoulun johtaja vaikuttaa pedagogisella johtamisella myös organisaationsa koulutukseen suunnittelulla ja tarpeiden mukaisella koulutuksella. (Emt. 51, 53–54.)

4.4.3 Johtamisosaamisen tulevaisuuden haasteita
Peruskoulu yhtenä yhteiskunnan toiminnan osana muodostaa oman pienoisyhteiskuntansa, jota kohtaa samat muutoshaasteet ja -paineet kuin yhteiskunnassa. Koulun on sanottu
muuttuvan hitaasti, mistä osoituksena on esimerkiksi staattisuutta ja pysyvyyttä kuvaava
työ- ja koulukulttuuri. Nämä seikat lisäävät muutospaineita ja korostavat peruskoulun
johtamista ja sen kehittämistä. Johtamisen sisällön on arvioitu tulevaisuudessa muuttuvan. Johtajilta vaaditaan entistä parempaa kykyä toimia, nopeita päätöksiä muuttuvissa
tilanteissa ja kokonaisnäkemystä. Tulosajatteluun perustuvasta ohjauksesta ja johtamisesta pyritään saamaan toimiva johtamisjärjestelmä, jossa toiminnan tuloksellisuus ja ihmisistä huolehtiminen eivät ole vastakkain. Vallitsevan toimintakulttuurin muutos on aina
hidasta, sillä inhimillistä toimintaa ohjaavat yksilön arvot. Ihmisten johtajaksi muuttuminen asioiden johtamisesta vie aikaa.
Johtamisessa, johtamisosaamisessa ja se organisoinnissa painottuu yksilöiden, ryhmän
ja kollektiivin toiminta. Yksilö on tärkeä toimija, mutta yksilön tulee huomioida myös
muut organisaation toimijat toiminnassaan. Johtamista tulisikin tarkastella laajemmin ja
kollektiivisesti kuin pelkästään yksilötasoisena ilmiönä, sillä johtamisosaaminen ja sen
hankkiminen ei rajoitu pelkästään johtajiksi nimetyille toimijoille. Johtamisprosessi on
vuorovaikutusta, joka tapahtuu sekä ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin. Nykypäivän
tavoitteena organisaatioissa ovat joustavammat toimintatavat ja hierarkkisista ja byrokraattisista toimintatavoista luopuminen. Byrokraattinen organisaatio perustuu hierarkkisiin suhteisiin, standardien mukaiseen toimintaan, keskitettyyn päätöksentekoon ja
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ennalta määrättyihin yksisuuntaisiin käskyvaltasuhteisiin. Tämä johtaa systemaattiseen
asiajohtamiseen eikä vuorovaikutuksellisella ihmisten välisellä johtamisosaamisella ole
tällöin merkitystä. (Eteläpelto & Kirjonen & Remes 1997, 170–174.) Tämä näkökulma
tukee kappaleessa 2 esitettyjä Theirin (1994) ja Juutin (1996) näkemystä yhteisjohtamisesta.
Perinteisten hallintokeinojen tilalle ovat nousseet julkisen sektorin toimintakyky, reaktionopeus ja yhteistyökyky. Pelkät rakenneuudistukset eivät välttämättä riitä vaan ne vaativat tuekseen ja onnistuakseen johtamisen uudistuksia. Suomessa pääosa tarvittavista
rakenneuudistuksista on tehty tai on valmisteilla, mutta toimeenpano on kesken. Muutos
luo suuria paineita johtamisen ja johtamisvälineiden uudelleenarviointiin. Normiohjauksen purkautuminen antaa tilaa organisaatioiden autonomiselle päätöksenteolle ja asiakasvastuulle, minkä vuoksi byrokratialle perustunut johtamisihanne on muuttumassa.
(Ammatiltaan johtaja 1994, 7–10, Mustonen 2003, 180–181.)
Tulevaisuus vaatii muutoksia ja mukautumista, mutta myös kykyä oppia muutoksista
ja laajemmasta liikkumavarasta. Julkisen sektorin johtajalta vaaditaan tämän muutoksen
ymmärtämistä ja henkilökohtaista kokemista. (Ammatiltaan johtaja 1994, 10.) Virkkunen
(1994, 6, 62) toteaa, että monet johtajat ovat omaksuneet hallinnollisen johtajan roolin.
Tästä seuraa myös se, että samalla ollaan sivussa muutoksista. Perinteisen häiriöttömän
toiminnan turvaajan roolista tulisi muuttua strategistiksi, innovaattoriksi ja muutoksentekijäksi sekä turvata organisaation elinkelpoisuus jatkossa. Koulun muuttumattomuuden
perussyynä on, että opetustyötä on johdettu koulun logiikan kannalta vieraalla tavalla,
byrokratiaan perustuvin ajatusmallein. Johtamisen perusta koulun ohjauksessa varmistetaan ottamalla käyttöön asiantuntijayhteisön toiminnan logiikka.
Koulutuksella ja kokemuksella tuotetun asiantuntijavallan merkitystä tulevaisuudessa
korostaa Isosomppi (1996, 110–112) vastakohtana aikaisemmalle johtajan esimiesasemalle. Koulutus ja kokemus luo perustan johtajuudelle, joka vaikuttaa opettajakuntaan ja
koulun toimintaan. Isosomppi (1996) tuo esille koulun kehittämisen ja johtamisen mallien
ennakoinnin ja erilaisten skenaarioiden hahmottamisen tulevaisuuden koulusta ja johtamisesta. Johtajan ammattikuvan muotoutumiselle koulutuksella on keskeinen rooli. Aulan
(2000) mielestä keskeinen yhdistävä tekijä johtamisessa on viestintä, sillä se kuuluu
oleellisesti avoimien organisaatioiden menestymiseen. Tällaisessa organisaatiossa vallitsee myös vuorovaikutukseen perustuvat suhteet, johon liittyy arvostus toisten kykyjä ja
omia kykyjä kohtaan. Sitoutuminen työhön ja onnistuminen siinä lisää tunnetta ja voimaa
kehittymisestä työssä. (Emt. 2000, 37–38, 208.) Johtamiseen liittyvät toimintatavat muuttuvat muutosta edellyttävässä maailmassa. Tulevaisuussuuntautuneisuus ja yhteinen päätöksenteko lisääntyy hierarkkisuuden vähentyessä. Organisaation ydintehtävään ja päämäärään voi kiinnittää huomion johtamisessa selkeän vision avulla. Tähän pyritään keskustelun, luottamuksen, yhdessä tekemisen ja henkilökohtaisen kehittymisen keinoilla.
(Luukkainen & Vuorinen 2002, 143, 147.)
Jokinen (2000, 90–91) on pohtinut koulun johtamista osana opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Jatkossa opettajien peruskoulutukseen olisi sisällytettävä kokonaisuuksia johtamistaidosta ja -menetelmistä ja koulujen ja oppilaitosten johtamisesta. Johtamiskoulutuksessa tulisi painottaa etenkin vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittämisestä, mutta myös taloushallintoon liittyviä perustietoja. Samoin koulujen johtajien ja rehtorien yhteiskunnallista tietämystä ja paikallisten olosuhteiden tuntemusta olisi syytä
lisätä. Tärkeimmät koulutustarpeet liittyvät oppilaitoksen johtamisen eri osa-alueisiin ja
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oppilaitoksen toiminnan arviointiin sekä sisäiseen yhteistyöhön valmentavaan koulutukseen.
Peruskoulun johtajan johtamiskoulutus tulisi Välijärven (2000, 171–173) mukaan liittää muuhun opettajankoulutukseen sekä organisoida se omana suuntautumisvaihtoehtonaan peruskoulutukseen. Keskeinen tulevaisuuden uhkatekijä on kehittyneen johtajuuden
puute taloudellisen perustan muuttuessa epävarmemmaksi. Johtajakoulutus tulisi siten
rakentaa riittävän tietämyksen pohjalle koulujen nykytilasta ja siinä tulisi huomioida, että
koulun johtaminen ei ole ammattijohtajuutta liike-elämän tapaan, vaan se on itsenäisten
asiantuntijoiden työn johtamista. Koulutuksella tulisi olla vahva asema osana opettajankoulutusta esimerkiksi yhtenä erikoistumisvaihtoehtona, jonka pohjana olisi kokemus
opetustyöstä. Ammatillinen jatkotutkinto voisi olla myös vaihtoehto, joka olisi mahdollista liittää opettajankoulutuksen nykyisiin tutkintorakenteisiin.
Liikkeenjohdollinen näkemys koostuu tietojen ja taitojen kehittämisestä yksilöllisesti,
mutta myös strategisten tavoitteiden ja arvojen kehittämistä yhdenmukaisesti yhdeksi
organisaatiokulttuuriksi. Tämä voidaan toteuttaa räätälöidyllä johdon koulutuksella, sisäisillä johtajasiirroilla, urasuunnittelulla ja palkitsemisjärjestelmillä. (Kauhanen, 2000,
146.) Olisiko tällä yritysmaailman koulutustavalla jotain annettavaa peruskoulun johtajan
koulutukseen? Myös Lonkila (1990, 2) on esittänyt peruskoulun johtamisjärjestelmän
kehittämistä koskevan vaatimuksen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen avulla. Samoin
vaatimus koulun johtajan tehtävien painottamisesta pedagogisten tehtävien suuntaan on
perusteltua. Koulun tärkein tehtävä on opettaminen ja kasvattaminen eikä byrokratian tarpeiden palveleminen.

4.4.4 Johtamisen kontekstisidonnaisuus tässä tutkimuksessa
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on kontekstisidonnainen ja holistinen näkökulma kouluorganisaation muutoksiin ja haasteisiin. Tässä tutkimuksessa sovellan johtamisen kontekstuaalista teoriaa ja esitän peruskoulun johtamisen teoreettisen jäsentymisen. Kouluorganisaatio ja sen johtaminen on kokonaisvaltaista ja sen eri osa-alueet vaikuttavat kokonaisuuteen. Koulun kehittäminen on työyhteisön sisäistä toimintaa, mihin liittyvät oppilaat, koulun henkilöstö, sidosryhmät ja toimintaverkosto. Muutoksen johtamisen merkitys sekä koulun kehittämistyö korostuvat. Muutokset yksilötasolla vaikuttavat koko organisaation toimintaan. Koulun johtamisen perustekijät ovat Mustosen (2003, 178) mielestä organisaatio, yksilö, yhteiskunta, resurssit, tavoitteet, tulokset ja arviointi.
Edellä esitetyn perusteella koulun kehittämistyössä ovat keskeisesti nousseet esille
mm. tulevaisuussuuntautuneisuus ja -tietoisuus, selkeä johtajuus ja toimintaympäristön
kontekstuaalinen johtaminen. Tärkeää on, että koulu kykenee kontekstissaan reagoimaan
ympäröivän yhteiskunnan haasteisiin ja samalla omaa myös halun kehitykseen. Kouluorganisaation kehittymiselle ja oppimiselle on tärkeää, että tunnistetaan olemassa oleva
koulukulttuurin muoto. Koulua ei voitane kehittää pelkästään ulkopuolisin vaatimuksin.
Erilaiset aikaan kuuluvat kehittämisprojektit ja kokeilut eivät ole toimivia, jos organisaatio ei niitä omaksu ja sitoudu niihin. Mustonen (2003, 99) on kuvannut peruskoulun johtamiseen vaikuttavia tekijöitä ja todennut yhteiskunnan vaikuttavan koulutusorganisaatioon ainakin lainsäädännön, päätöksien, ohjeiden ja resurssien kautta. Koulun toiminta-
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edellytyksiin ja johtamiseen vaikuttavat arvostuksissa, taloudessa, toimintatavoissa tai
yleisessä ilmapiirissä tapahtuvat muutokset. Koulun tavoitteet muodostuvat paitsi koulun
omista kehittämistarpeista, myös valtion ja kunnan tavoitteista.
Tuloksellinen johtaminen vaatii näkemystä koulun tavoitteista. Kehittämistyö perustuu yhteistyöhön ja kaikkien koulussa toimivien aktiiviseen panokseen ja osaamisen hyödyntämiseen. Siihen liittyy työn painopistealueiden tiedostaminen. Johtajan tulisi selkeästi mieltää oppilaitoksensa toiminnan päämäärät ja tavoitteet sekä pyrkiä kaikissa ratkaisuissaan ottamaan nämä huomioon. Onko johtajalla tämän päivän peruskoulussa niin ratkaiseva vaikutus kuin väitetään? Voidaanko lähteä siitä kuvauksesta, että koulun johtaja
voi itse valita, keskittyykö hän hallintoon, ihmissuhteiden hoitoon, opetuksen ja kasvatustyön kehittämiseen tai koulun tavoitteiden pohtimiseen? Johtajan henkilökohtaiset ominaisuudet korostavat jotain mainituista johtamisen tasoista, mutta muuten asia ei liene
näin selkeä. Koulun johtamistapaan ja johtajan päivittäiseen ajankäyttöön vaikuttavat
huomattavasti koulun toimintaolosuhteet, kuten ulkoiset puitteet ja muut resurssit, henkilökunnan tiedot ja asenne sekä koulun erityistehtävät. Nykyään korostetaan tavoitteellista
ja tulevaisuuteen suuntautunutta johtamistapaa. Tällaisessa johtamistavassa painottuu
ihmisten luovuus ja joustavuus työtavoissa avaintulosten saavuttamiseksi. Koulujärjestelmän kehityspyrkimyksiä ja haastavuutta voi arvioida niin, että jos uudistuvan oppimiskäsityksen avulla halutaan muutosta nykykäytäntöihin, on myös perusteellisesti muutettava
johtamista, henkilöstön tehtäviä ja opettajan roolia. (Virkkunen 1994, 12).
Koululta odotetaan tulevaisuudessa yhä joustavampia ja yksilöllisempiä palveluja ja
sen tulee palvella ensisijaisesti oppilaita ja heidän vanhempiaan. Toimintaympäristö muodostuu koko kouluyhteisöstä ja siihen liittyvistä sidosryhmistä. Koulun omaleimaisuus
rakentuu sisäisesti käytännön kautta. Holistinen näkökulma korostaa koulukulttuurin merkitystä koulun toiminnassa. Se auttaa näkemään kokonaisuuden kannalta tärkeitä osakulttuurien ja yksilöiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Tässä tutkimuksessa tarkastelu perustuu kuvion 18 esittämään kokonaisuuteen ja edellä mainittuihin johtajuuden käsitteiden
teorioihin. Siinä tulee esille toimintaympäristön vuorovaikutukseen liittyvä kontekstuaalisuus, missä korostuu näkökulma organisaatiosta ja johtamisen teorioista. Kouluorganisaation johtajan työ on kokonaisvaltaista, jossa tulee huomioida eri osa-alueiden merkitys
työn kuvassa. Konteksti korostuu – se on johtajan työn todellisuutta, joka muodostuu
vuorovaikutuksesta organisaation sisällä ja ulospäin.
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valtakunnan taso
koulutuksen ohjausjärjestelmä
säädökset, määräykset, koululait
Opetusministeriö, Opetushallitus
paikallinen taso
valtuusto, hallitus, koulutuslautakunta
kunta työnantajana
muut koulut
koulutoimen taso
koulutoimen johto
ammattijärjestö
koulutaso
koulun henkilöstö
vanhemmat, oppilaat
johtokunta, sidosryhmät
yritykset, yhdistykset
johtaminen/johtaja
koulutus, kokemus
tausta, arvot, roolit

Kuvio 18. Johtamisen kontekstin rakenne tässä tutkimuksessa.

Johtamisen kontekstin rakenteeseen voidaan laajemmin katsoa kuuluvan myös kansainvälinen taso ja sieltä tulevat vaikutukset. Kouluorganisaation yhteiskunnallinen ja valtakunnan taso (makrotaso) muodostuu koulutuksen ohjausjärjestelmästä. Näitä toimijoita ovat
Opetusministeriö ja Opetushallitus. Paikallis- ja kuntatasolla vaikuttajia ovat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, koulutoimen viranhaltijat ja koulutuslautakunta. Paikallistason toimijoihin voi katsoa kuuluvan myös muut koulut ja oppilaitokset, joiden kanssa yhteistyötä tehdään. Koulutasolla johtamiseen (mikrotaso) vaikuttavat henkilöstö, vanhemmat,
oppilaat johtokunta ja erilaiset mahdolliset sidosryhmät. Niitä voivat olla erilaiset yritykset, mutta myös koulun ympäristössä toimivat yhdistykset. Johtajalla on organisaatiossa
toiminnallinen valta, mutta koulun toimintaan vaikuttavat monet eri toimijat. Johtamiseen vaikuttavat, kuten kuviosta ilmenee, myös johtajan kokemus, koulutus ja hänen
arvonsa. Voitaneen arvioida, että johtamiseen vaikuttavat sosiaaliset tilanteet, ympäröivän yhteiskunnan rakenteet ja toimintaympäristöön kuuluvat ihmiset. Tämän vuoksi johtamisen muuttuminen muuttuvassa ja ympäröivässä yhteiskunnassa lienee väistämätöntä.
Haastava tehtävä peruskoulussa tällä hetkellä lienee selkeistä tavoitteista sopiminen.
Johtajan roolin vahvistaminen ja hänen ammattitaitonsa kehittäminen kuuluu myös lähivuosien haasteisiin. Tarvitaan koulun kehittämiseen liittyvää koulutusta ja peruskoulun
johtajia, jotka pystyvät ohjaamaan koulun toimintaa ja aktivoimaan henkilöstöä koulun
kehittämiseen. On pohdittava, tuleeko johtaja valita työyhteisön sisältä vai ulkopuolelta.
Mitä vaikutusta kullakin valinnalla on nähtävissä koulukulttuurissa? Nykyinen suuntaus
suurten hallinnollisten yksiköiden perustamiseksi peruskoulun puolella on johtamassa
johtajuuden uudelleenarviointiin. Myös yhtenäinen peruskoulu-uudistus on muutos, jonka
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vaikutuksia ei vielä tiedetä. Mitä se lähivuosina vaikuttaa johtamisratkaisuihin? Luultavaa
on, että johtaminen monipuolistuu tehtäväkentän laajentuessa, mutta toisaalta voi heikentää kehittämistyöhön suuntautunutta johtajuutta. Koulujen hallinnollisten tehtävien määrä
oletettavasti kasvaa edelleen koululainsäädännön muutosten, päätösvallan ja vastuun siirtämisen koulun tasolle ja hallinnon teknistymisen seurauksena. Tämän vuoksi keskustelu
koulun pedagogisen ja hallinnollisen johtamisen suhteesta olisi ajankohtaista.
Kuvioon 19 olen koonnut edellä olevan tarkastelun perusteella johtamisen muutokset
eri ajanjaksoina. Johtamisen kansanvaltaistumisen voi arvioida lisäävän yhteistyötä organisaatiossa. Toisaalta oman subjektiivinen osaaminen ja ajattelu painottunee tiedon määrän kasvaessa. Kouluorganisaatiossa ajatellaan muutosprosessien johtamisen nousevan
tärkeään asemaan.
Muutoksen
konteksti

Moderni
yhteiskunta

Postmoderni
yhteiskunta

Transmoderni
yhteiskunta

Yksilö

alistuminen,
oikeaoppisuus,
valmiiksi opittu

innovatiivinen,
ammatillinen
uusiutuminen,
luovuus, aktiivisuus

elinikäinen
oppiminen,
inhimillinen tieto,
tulevaisuususko,
kehitys, edistys

Johtaminen

byrokraatti,
pikkuvirkamies

päätösten toteuttaja

yhteisjohtaminen,
kansanvaltaistuminen

-luonne

käskijä, päättäjä,
määrääjä

auttaja, tukija,
valmentaja

mahdollistaja,
kollegiaalisuus,
yhteistyö, oma
subjektiivinen
ajattelu ja
osaaminen

Johtamisen
diskurssi

tavoite- ja
tulosjohtaminen

laatujohtaminen

muutosjohtaminen,
transmoderni johtaminen

Kuvio 19. Yhteiskunnallisen kehityksen johtamisdiskurssit.

Tämän tutkimuksen perustana on oletus vaiheittaisesta siirtymisestä postmodernista
ajasta kohti transmodernia aikaa. (vrt. Ray 1996.) Muutosjohtaminen ja transmoderni johtaminen ovat läheisessä yhteydessä keskenään ja niillä on keskeisiä yhtymäkohtia toisiinsa, mutta toisaalta toinen on toisen jatkumo. Transmoderni johtaminen perustuu subjektiivisuuteen arvojen osalta. Johtamiseen liittyen se tarkoittaa oman työn merkityksen
entistä suurempaa korostumista ja erityisesti sen henkilökohtaista tiedostamista arkipäivän työssä ja siinä ajallisessa paikassa, missä johtaminen tapahtuu. Toiseksi sillä voi arvioida olevan työn ammatillistumiseen liittyvä vaikutus, joka tarkoittaa omaan ammatilliseen osaamiseen liittyvien odotusten ja vaatimusten lisääntymistä. Juutin (2000) esittämät näkökulmat ovat monelta osin yhteneväisiä transmodernin ajattelun kanssa. Transmoderni johtaminen on omien yksilöllisten arvojen pohjalta nousevaa ihmisarvoista ihmisten johtamista.

5 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut
Metodiset mahdollisuudet ovat viime aikoina tutkimuskirjallisuuden perusteella monipuolistuneet ja metodologinen pohdinta on lisääntynyt empiirisessä tutkimuksessa. Perinteinen luokittelu kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen menetelmän välille on luonut keinotekoisen rajaviivan, sillä molemmilla menetelmillä voi arvioida olevan omat etunsa ja haittansa. (Gummerson 1988, 104–105, 2000, 3). Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo (1994, 15, 17–
18) toteavat, että tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja siihen liittyvä kysymyksenasettelu ohjaavat tutkimusmenetelmien ja aineiston valintaa. Samaa asiaa voi useimmiten tutkia erilaisin menetelmin ja vaihtoehtoja saattaa olla useita tutkimusongelman selvittämiseen.
Tässä tutkimuksessa tutkittavaa ilmiötä pidetään kasvatuksellisena ja yhteiskunnallisena asiana. Vaikutuksia ja tuloksia selvitettiin empiirisen tutkimuksen avulla ja tavoitteena oli peruskoulun johtamisen kontekstuaalisen toiminnan kuvaileminen. Tutkimuksessa käytettiin kuvailevaa tutkimusotetta. Uusitalon (1991, 63–64) mukaan kuvaileva
tutkimus vastaa kysymykseen mitä tai miten. Tutkimusmenetelmien monipuolistuminen
näkyy tässäkin tutkimuksessa. Tutkimusta voitaneen sanoa myös monimenetelmälliseksi.
Tutkimusongelman kokonaiskuvan selville saamiseksi käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista näkökulmaa. Perinteiseen metodikeskusteluun liitettynä tutkimus sisältää siten
molempien tutkimusmenetelmien piirteitä.

5.1 Monimetodinen tutkimusote
Menetelmät voivat täydentää toisiaan jossain tutkimusongelmassa, vaikka niillä onkin
omia sisäisiä vaihtoehtoja. (Alkula ym. 1994, 13, Soininen 1995, 40). Vaikka kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusotteet eroavatkin toisistaan, ne eivät ole vastakkaisia, vaan
ne palvelevat erilaisia tutkimustarkoituksia. Kyse on erilaisten tutkimusotteiden jatkumosta, jota tässäkin tutkimuksessa tavoiteltiin. Menetelmällisessä keskustelussa on tällä
hetkellä ominaista paitsi sallivuus myös tutkimuksen lähestymistapojen moninaisuus. Se
ilmenee siten, että on mahdollista muodostaa oma lähestymistapa tutkittavaan ilmiöön ja
käyttää useita metodeja samanaikaisesti. Menetelmien asettaminen vastakkain ei ole tar-
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peellista, vaan oleellista on tutkia ilmiötä kyseiseen ongelmaan käyttökelpoisilla ja joustavilla menetelmillä. (Hammersley 1992, 39–56: Leskinen 1995, 126, Eskola & Suoranta
1998, 14, 1995, 453–453.)
Alkula ym. (1994, 20–2, ks. myös Alasuutari 1995, 38, Uusitalo 1991, 79–82) korostavat kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön peruspiirteiden mitattavuutta.
Tulokset edellyttävät tutkimuskohteen tuntemista, jotta oikea tulkinta ja ymmärtäminen
laajemmin on mahdollista. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 27) mukaan kvantitatiiviset
menetelmät sopivat hyvin makrotason tietojen keräämiseen. Kvantitatiivisen tutkimusotteen vahvuutena on pidetty sitä, että siinä menettelytavat joudutaan suhteellisen selvästi
eksplikoimaan. (Alkula ym. 1994, 22). Toisaalta kritiikki on kohdistunut otteen sopivuuteen pinnallisten ja epäolennaisten piirteiden kuvaamisessa, jolloin ilmiöiden tulkinta ja
ymmärtäminen ei välttämättä ole helppoa. (Soininen 1995, 34.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on aineiston induktiivinen analyysi, johon liittyy kuvailu ja merkityksien esiinnostaminen. (Bogdan & Biklen 1982, 29–32). Tulkinnalla ja ymmärtämisellä, ilmiöiden merkitysten oivaltamisella, on tärkeä sija. Kvalitatiivisen tutkimusotteen
mukaan subjektiivisuuden tiedostamisen kautta on mahdollista päästä parempaan objektiivisuuteen. Toisaalta kvalitatiivista otetta kohtaan esitetty kritiikki on kohdistunut sekä
luotettavuuskysymyksiin että subjektiivisuuteen. (Soininen 1995, 34.)
Tämä tutkimus sisältää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä.
Voidaankin puhua triangulaatiosta, joka on luonteeltaan monimenetelmällinen lähestymistapa. Se voidaan määritellä kahden tai useamman metodin käytöksi tutkimuksen tiedonkeruussa ja se tavoittelee kokonaisvaltaista selittämistä. (Denzin 1988, 511–513). Varmuus yleistettävästä tiedosta saavutetaan, jos erilaiset tiedonkeruumenetelmät tuottavat
samoja tuloksia parantaen menetelmien heikkouksia. Toinen etu triangulaation käytölle
on, että sen avulla päästään yli metodisitoutuneisuudesta. Monimenetelmällisyyden voi
arvioida tarjoavan mahdollisuuden vahvistaa myös kunkin metodin validiteettia. (Cohen
& Manion 1980, 208–210, Brewer & Hunter 1989, 11, 17–18.) Metsämuurosen (2003,
167, 64) mielestä on järkevää valita jompikumpi metodologia päämetodologiaksi. Useamman tutkimusmenetelmän käytöllä on mahdollista saada varmempaa tietoa tutkittavasta
ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että kvantitatiivista ja kvalitatiivista lähestymistapaa voidaan pitää toisiaan täydentävinä suuntauksina. Kvantitatiivinen survey-kysely on
mahdollista suorittaa ennen kvalitatiivisia haastatteluja, jolloin edellinen luo perusteet jälkimmäiselle. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 133). Brannen (1992, 11–12, ks. myös
Denzin 1988, Soininen 1995, 126, Easterby-Smith & Thorpe & Lowe 1991, 133–134)
luokittelee triangulaation tyypit neljään osaan. Tutkijatriangulaatio muodostuu useammasta tutkijasta tai tutkijajoukosta. Aineistotriangulaatiossa erilaista aineistoa saadaan
erilaisten metodien käytöllä ja teoreettisessa triangulaatiossa käytetään useita eri teorioita.
Metodinen triangulaatio, kuten tässä tutkimuksessa, voi olla metodien välinen tai metodien sisäinen, jossa samaa metodia käytetään eri tilanteissa. Metodien välinen triangulaatio tarkoittaa eri metodien käyttämistä tutkimuksen samaan kohteeseen.
Denzin ja Lincoln (2000, 5) painottavat, että menetelmien laajentamisella on merkitystä uusien näkökulmien avautumiseen ja tutkimuksen luotettavuuteen. Triangulaatiolla
pyritään varmistamaan kyseessä olevan ilmiön ymmärtäminen, vaikka objektiivista
totuutta ei voitane koskaan saavuttaa. Monimenetelmällisyys tutkimuksessa on ymmärrettävä niin, että se tuo leveyttä, syvyyttä ja tarkkuutta tutkimukseen. On silti huomioitava,
että aineistona niin kvantitatiivisessa kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa on Tötön (2000)
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mielestä ihmispuhe, mikä on muodostunut tutkittavan ja tutkijan välisestä vuorovaikutuksesta. Ei voida sanoa, että jompikumpi aineistoista tavoittaa tutkittavan ilmiön välittömästi. Metodikeskustelussa vallinnut tunnustuksellisuus on unohtanut sen, että metodit
ovat välineitä ja että tutkimusotteet vastaavat eri kysymyksiin. Tutkimus on kysymysten
esittämistä ja siten kvalitatiivinen tutkimus ei voi korvata kvantitatiivista tutkimusta,
koska se vastaa eri kysymyksiin. (Töttö 2000, 14, 16, 65–66.) Tötön (1999, 127) mukaan
menetelmien jakaantuminen kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen menetelmään tapahtuu
siinä vaiheessa kun ihmispuheen avulla saatua aineistoa ryhdytään analysoimaan. Sekä
lomaketutkimuksessa että haastattelussa on Eskolan ja Suorannan (1995) mielestä lopulta
kyse kielellisestä kommunikaatiosta, jolloin vastaajien antamat subjektiiviset merkitykset
nousevat vastauksissa esille.

5.2 Tutkimuksen tiedonhankintamenetelmät
Tutkimuksen aineistonkeruu tapahtui kaksivaiheisesti. Perinteisellä survey-tutkimuksella
(postikysely) saadut tiedot olivat tässä tutkimuksessa pohjana teemahaastatteluille.
Survey-menetelmällä kerätään tietoa tiettynä ajankohtana tarkoituksena olemassaolevien
olosuhteiden luonteen kuvaileminen, erityisten tapahtumien välisten suhteiden määrittely
ja olosuhteiden vertaamiseen liittyvien mallien tunnistaminen. (Cohen & Manion 1980,
71–73, Kerlinger & Lee 2000, 601, Uusitalo 1991, 90–91, Alkula ym. 1994, 118–119).
Survey on Marshin (1982, 6–7, 148) mukaan erityinen aineiston keruumenetelmä ja analyysimenetelmä, jolla on sosiaalinen kohde. Se on työvälineenä systemaattinen ja tarkastelee useampaa kuin yhtä tapausta. De Vausin (1991, 335) mielestä survey-tutkimuksia
tulee käyttää silloin, kun ne ovat kaikista sopivimpia menetelmiä kontekstissaan.
Pääperiaate on, kuten tässäkin tutkimuksessa, että kyselytutkimuksessa vastaajat täyttivät itse kyselylomakkeen. (Uusitalo 1991, 91–92). Survey-tutkimuksella hankittu tieto
sopii täsmällisten tosiasiatietojen ja arvionvaraisten tosiasiatietojen keräämiseen. Kolmanneksi survey-tutkimuksella voidaan selvittää, kuten tässäkin tutkimuksessa, miten
asiat vastaajien mielestä ovat. Tällöin selvitetään vastaajien tietoja, mielipiteitä, asenteita,
arvoja ja ideologioita. Tämän tutkimuksen kannalta tarkasteltuna saatu aineisto muodostui kaikista edellä mainituista tiedonkeruun muodoista. Survey-tutkimuksessa tutkittavien ihmisten tiedonannon rehellisyyteen ja motivaatioon liittyvät odotukset ovat suuret.
Vastauksissa saattavat tulla esille toivottu käyttäytymismuoto, normien ihannevaateet tai
ihanteelliset tilanteet ilmikäyttäytymisen sijasta. (Uusitalo 1991, 93, Alkula 1994, 121.)
Toisaalta tosiasiatietojen selvittäminen on survey-tutkimuksella helpompaa kuin arvojen,
mielipiteiden, käsitysten, tietojen tai asenteiden selvittäminen. Soininen (1995) painottaa,
että kritiikkiä survey-tutkimusta kohtaan on esitetty myös sen kaavamaisuudesta ja staattisuudesta ja siitä, että se ajallisesti kohdistuu vain senhetkiseen tilanteeseen. Myös huoli
todellisuuden yksinkertaistamisesta ja survey-tutkimuksen soveltuvuus vain keskitason, ei
ääriryhmien, tutkimiseen kuuluvat kritiikin piiriin. (Emt. 80.) Saadun aineiston luotettavuuden ja sisällön arviointi on olennainen osa, sillä survey-tutkimus on saanut kritiikkiä
pinnallisuudesta ja toisaalta menetelmää on arvosteltu myös ylidemokraattisuudesta sekä
atomistisuudesta. Tämä johtuu siitä, että jokaista vastausta pidetään yhtä tärkeänä.
(Alkula ym. 1994, 120–121.) de Vausin (1991, 7–9) mukaan survey-tutkimukset eivät
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todista riittävästi muuttujien välisiä kausaalisuhteita eivätkä ne kykene saamaan esille
sosiaalisen toiminnan merkityksellisiä näkökulmia. Ne tutkivat tiettyjä ihmisten uskomusten näkökulmia ja toimintaa tutkimatta kontekstia, missä he esiintyvät ja tapahtuvat.
Survey-tutkimus olettaa, että inhimillinen toiminta määräytyy ulkoisista voimista ja unohtaa ihmisen tajunnan roolin, merkityksen, tavoitteet, aikomukset ja arvot yhtä tärkeinä toiminnan lähteinä. Tähän näkökulmaan liittyen tässä tutkimuksessa haastatteluilla on
haluttu tuoda esiin haastateltavien tutkittaville ilmiöille antamia merkityksiä. Toisaalta
myös kyselylomakkeen avoimet kysymykset antavat vastaajille mahdollisuuden omin
sanoin ilmaista käsityksiään tutkituista asioista.
Kyselylomaketutkimuksen hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että tutkija ei itse vaikuta olemuksellaan eikä läsnäolollaan vastauksiin kuten haastattelussa. Myös tutkimusaluetta on mahdollista laajentaa ja esittää runsaasti kysymyksiä. (Alkula ym. 1994, 119–
120, Soininen 1995, 80, Valli 2001, 101–102.) Hirsjärven ja Huttusen (1995, 198–199)
mukaan suuntaus on kohti pienimuotoisempia survey-tutkimuksia, jotka kohdistuvat rajatumpiin kohderyhmiin. Ne ovat muuttuneet, kuten tässä tutkimuksessa, ihmisten käsityksiä ja arkitoimintaa selvitteleviksi haastattelututkimuksiksi. Tässä tutkimuksessa kohteena
oleva peruskoulun johtaminen liittyy koulumaailmassa ilmenevään tutkimustarpeeseen
omalta osaltaan. Empiristisen käsityksen mukaan tiedon saanti perustuu suoraan ympäristön havainnointiin. Survey-tutkimus muodosti perustan, jonka pohjalta teemahaastattelut
tehtiin. Toisaalta tunnustetaan edellä mainittu kritiikki tätä menetelmää kohtaan, mutta
ajatellaan, että mikään muukaan menetelmä ei välttämättä löydä vastausta kaikkiin peruskoulun johtamista koskeviin tutkimusongelmiin. Kvantitatiivista survey-tutkimusta täydennettiin tämän vuoksi teemahaastatteluilla, joilla toivottiin saatavan syvyyttä, erottelua
ja tulkintaa tutkimustulosten analysoinnissa. Toisiaan täydentävillä tutkimusmenetelmillä
pyrittiin kokonaisuutta tavoittelevaan kuvailemiseen.
Haastattelutyyppi valitaan tutkimusongelman perusteella, sillä eri tyyppisillä haastatteluilla saadaan erilaista tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 86–89, ks. myös Cohen &
Manion 1980, 241.) Haastattelu antaa mahdollisuuden mitata mitä henkilö tietää (tieto,
informaatio), mistä henkilö pitää tai ei pidä (arvot ja mieltymykset) ja mitä henkilö ajattelee (asenteet ja uskomukset). Toiseksi haastattelua voidaan käyttää hypoteesien testaamiseen tai uusien ehdottamiseen. Kolmanneksi sitä voidaan käyttää yhteytenä toisiin metodeihin. (Cohen & Manion 1980, 243.) Tässä tutkimuksessa käytettiin haastattelumenetelmänä puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelun aihepiirit eli teema-alueet olivat tiedossa, mutta menetelmästä puuttuivat kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelurungon kysymysalueet olivat pääpiirteittäin määriteltyjä. Teemahaastattelua käytetään
tavallisimmin silloin, kun tutkimuksen haastateltavien määrä on melko pieni.
Teema-alueet ovat yksityiskohtaisempia kuin tutkimusongelmat ja ne ovat suhteellisen
pelkistettyjä ja toimivat haastattelutilanteessa haastattelijan muistilistana ja keskustelua
ohjaavana kiintopisteinä. (Eskola & Suoranta 1998, 88, Hirsjärvi & Hurme 1991, 35–41,
Eskola & Vastamäki 2001, 24–42). Tässä tutkimuksessa peruste kyseisten tiedonkeruumenetelmien käytölle oli niiden toisiaan tukeva funktio. Kyselyn vastausten analyysivaiheessa on tarkennettu kyselystä esille nousseita johtamiseen ja tutkimusongelmiin liittyviä asioita suorittamalla puolistrukturoitu teemahaastattelu pienemmälle joukolle johtajia. Tällä haluttiin varmentaa, täsmentää ja täydentää kyselyllä saatuja tutkimustuloksia.
Perusajatuksena on, että useamman tutkimusmenetelmän käyttö tuo esiin varmempaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (esim. Metsämuuronen 2003, 208).

6 Tutkimuksen analyysimenetelmät
Seuraavaksi tarkastellaan tutkimuksessa käytettyä analyysimenetelmää ja tehdään katsaus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen analyysimenetelmiin yleisesti. Tutkimuksssa sovellettiin haastatteluaineiston osalta fenomenografista analyysimenetelmää. Tarkastelun kohteena olivat peruskoulun johtajien käsitykset tutkittavista ilmiöistä.
Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen paradigmojen tärkein ero on aineiston käsittelyssä.
Kvantitatiivinen tutkimus erottaa ja määrittelee muuttujia ja muuttuvia kategorioita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aloitetaan määrittelemällä yleiset käsitteet, jotka tutkimuksen
edetessä muuttuvat määrittelyltään. Edellisessä muuttujat ovat analyysin välineitä kun
taas jälkimmäisessä ne saattavat olla tuotos tai lopputulos. Kvalitatiivisessa menetelmässä
katsotaan suurilla laseilla ja etsitään käsitteiden sisäisten suhteiden muotoja kun taas
kvantitatiivinen menetelmä tarkastelee kapeiden lasien läpi muuttujien määriteltyä joukkoa. (Brannen (1992, 4–5.) Tästä on vastakkaisiakin mielipiteitä, mutta tämä jaottelu on
melko yleisesti hyväksytty tutkijoiden piirissä.
Tämän tutkimuksen aineisto hankittiin kyselylomakkeilla ja siihen liittyvillä haastatteluilla. Kuten edellä mainittiin, tutkimus voi perustua toisiaan täydentäviin perinteisesti
ajateltujen vastakkaisten menetelmien käyttöön. Perusteluna monimenetelmällisyydelle
voidaan katsoa olevan niiden käyttökelpoisuus tutkittavan ilmiön kannalta. Kyselyllä
saatu aineisto oli pohjana teemahaastatteluille, joiden arvioidaan syventävän, täsmentävän
ja täydentävän lomakekyselyssä esiin nousseita näkökulmia. Kerlinger ja Lee (2000, 219)
toteavat, että kvantitatiivinen analyysi on prosessi, johon kuuluu tiedon kategoriointi, järjestely, muokkaaminen ja laskutoimitukset. Tieto muokataan tulkittavaan muotoon. Tulkinta on analyysin tulosta ja tutkii suhteita. Kvantitatiivisen analyysin tavoitteena on löytää säännönmukaisuuksia tavoista, millä tavoin muuttujien arvot liittyvät toisiinsa. (Alasuutari 1994, 25–28). Kvantitatiivinen tutkimus korostaa syyn ja seurauksen lakeja.
Ennen kuin aineisto on saatu tilastollisesti käsiteltävään muotoon ja on mahdollista tehdä
päätelmiä tai taulukointeja analysointiin perustuen, on syytä huomioida aikaisemmat tutkimukset, teoriat ja käsitteet. (Hirsjärvi ym. 1997, 137.)
Kvalitatiivisen aineiston analyysitapoja voi sanoa runsaiksi eivätkä ne ole toisiinsa
verrattuna selvärajaisia. Tavoitteena on kuitenkin aineiston selkiyttäminen ja uuden tiedon tuottaminen tutkittavasta ilmiöstä. Aineiston tulkintaa tapahtuu tutkimusprosessin
kuluessa ja tutkimuksen eri vaiheet ovat sidoksissa toisiinsa. (Eskola & Suoranta 1998,
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15–16, 138, 162–163.) Kvalitatiivisen analyysin vaiheet perustuvat Alasuutarin (1994,
35) mielestä kokonaisuuden tarkasteluun. Tutkittavaan ilmiöön liittyvät seikat selvitetään
tulkinnan näkökulmasta päinvastoin kuin tilastollisessa selittämisessä, missä sallitaan
yleisestä säännöstä johtuvat poikkeukset. Analyysin vaiheet jaetaan havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen. Pelkistäminen käsittää kaksi vaihetta; ensinnäkin
aineiston olennaisen tarkastelu viitekehyksen ja tutkimuksen kysymyksen asettelun kannalta ja toiseksi havaintojen yhdistämisellä aikaansaatu aineiston pelkistäminen ja pieneneminen. Arvoituksen ratkaisemisessa tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä.
Alasuutari (1994, 42–44) on verrannut lomaketutkimusta ja laadullista tutkimusta keskenään. Molemmissa tutkimuksissa on kaksi vaihetta; kvalitatiivisessa tutkimuksessa
havaintojen pelkistäminen ja arvoituksen ratkaiseminen ja kvantitatiivisessa tilastolliset
analyysit ja tulosten tulkinta. Yhteisesti edellä mainittuja tutkimuksen vaiheita kutsutaan
havaintojen tuottamisen vaiheeksi ja havaintojen selittämisen vaiheeksi. Kvantitatiivisessa lomaketutkimuksessa havaintojen määrää rajoitetaan suunnitteluvaiheessa ennen
aineiston hankkimista. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa rajoitetaan tavallisesti
jälkikäteen, mutta esimerkiksi teemahaastattelun aihepiirien rajaaminen kuuluu tähän
aineiston rajausvaiheeseen. Molemmissa tutkimustyypeissä havaintojen tuottamisvaiheesta on erotettavissa raakahavaintojen yhdistäminen. Tässä tutkimuksessa kvantitatiivisessa lomaketutkimuksessa havaintojen yhdistämisessä käytettiin tilastollisia perusmenetelmiä kun taas kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytettiin laadullista analyysiä. Tutkimusaineiston analyysissa ja tulkinnassa yhdistyvät molemmat analyysimenetelmät, sillä tulosten tulkinta tapahtuu sekä kvantitatiivisesti että kvalitatiivisesti.

6.1 Fenomenografia tutkimuksen analyysimenetelmänä
6.1.1 Fenomenografisen tutkimuksen kohde
Fenomenografian tehtävä on kiinnittää huomio variaatioon tavoissa kokea asioita. (Marton & Booth 1997, 110). Martonin, Dahlgrenin, Svenssonin ja Säljön (1980, 150) mukaan
sama ilmiö, periaate tai käsite voidaan käsittää laadullisesti eri tavoin. Käsitykset muuttuvat koulutuksen, kokemuksen tai kasvamisen seurauksena. Osa ihmisiä ympäröivän maailman perusaspekteista on silti tärkeämpiä kuin toiset ja siksi niillä on mahdollista selittää ja luoda käsitystä toiminnasta ja ajattelusta. Metsämuurosen (2003, 22) mukaan on
olemassa yksi maailma, josta ihmiset muodostavat käsityksiään, mikä on fenomenografian tutkimuskohteena. Käsitykset vaihtelevat ja ovat erilaisia ja ne muuttuvat ajan kuluessa. Samaan ilmiöön liittyvät käsitykset vaihtelevat Ahosen (1994, 114) mielestä eri henkilöillä ja tämä erilaisuus johtuu kokemustaustasta pikemminkin kuin ikäkaudesta. Yksilöiden erilainen viitetausta ja sen vaihtelu aiheuttaa laadullisesti erilaisia käsityksiä ilmiöistä. Fenomenografia tarkastelee ympäröivän maailman ilmenemistä ja sen rakentumista
yksilön tietoisuudessa. Itse fenomenografia-sana muodostuu sanoista ilmiö ja kuvata.
Martonin ja Boothin (1997, 116, 117) mukaan fenomenografialla on tutkimuskohteena
inhimillinen kokemus. Martonin (1986, 28–31) mielestä fenomenografia tutkii kvalitatii-
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visesti erilaisia tapoja, joita ihmiset kokevat tai ajattelevat ilmiöstä. Se on kiinnostunut
suhteista ihmisten ja maailman välillä. Aarnos (2001, 152) toteaa, että fenomenografinen
tutkimussuuntaus perustuu humanistiseen käsitykseen. Tällöin painottuvat yksilöiden
omat kokemukset, ajatukset ja käsitykset. Fenomenografinen tutkimus kohdistuu laadullisiin piirteisiin eikä oppimisen määrään (Gröhn 1992, 5). Marton ja Booth (1997, 111) painottavat, että kyky toimia tietyllä tavalla heijastaa kykyä kokea jotain tietyllä tavalla.
Kokeminen on fenomenografian tärkein elementti. Tutkimuksen kohde on variaatio
tavoissa kokea ilmiö. Pohjimmiltaan fenomenografiaa kiinnostaa kuvata ilmiötä kuten
muut sen näkevät ja kuvata variaatioita erityisesti kasvatuksellisessa kontekstissa. Fenomenografia ei toisaalta ole metodi itsessään, vaikka siinä on metodologisia elementtejä.
Se ei myöskään ole kokemuksen teoria, vaikka siitä on johdettu teoreettisia elementtejä.
Se on mieluummin tapa lähestyä, tunnistaa, muotoilla ja tarttua tutkimusongelmaan. Kontekstuaalisuus tulee esille myöskin Martonin ja Säljön (1984, 38) tutkimuksessa. He painottavat että, ilmaisujen tulkinta tapahtuu suhteessa siihen kontekstiin, jossa ilmaisut on
esitetty.
Marton (1986, 32) korostaa pyrkimystä kattaa ihmisten kaikki käsitykset tietystä ilmiöstä ja lajitella ne käsitteellisiin kategorioihin. Päätelmiä ei tehdä maailmasta sinänsä,
vaan ihmisten käsityksistä maailmasta. Ajattelua kuvataan termeillä, joita on havaittu tai
ajateltu eikä tutkimusta eroteta havaitusta objektista tai ajatuksen sisällöstä. Fenomenografisen tutkimuksen tavoite on Gröhnin (1992, 7–8) mielestä kuvata, analysoida ja
ymmärtää käsityksiä ja kokemuksia, joita ihmisillä ilmiöstä on. Myös Ahonen (1994,
122) korostaa, että ihminen autonomisena subjektina ja intentionaalisena olentona pyrkii
rakentamaan kuvan maailmasta jäsentäen ja suhteuttaen kokemuksia toisiinsa sekä tekemään sen perusteella toimintapäätöksiä. Lisäksi ihminen tietoisena, käsityksiään rakentavana olentona ilmaisee kielellisesti käsityksensä ilmiöstä vuorovaikutuksellisessa tilanteessa.
Fenomenografian piirteitä ovat kokemuksellisuus, kontekstuaalisuus ja suhteellisuus.
(Marton 1986, 40). Fenomenografiassa tutkija tutkii muiden ihmisten kokemuksia reflektoituen niihin. (Marton & Booth 1997, 120). Gröhn (1992, 11–12, ks. myös Simoila 1993,
21–22) toteaa, että fenomenografiaan liittyvät käsitykset, kokemukset, ajattelu ja ilmiön
kokeminen sekä yksilöllisestä että kulttuurin kautta opitusta näkökulmasta. Myös tutkijan
oma teoreettinen perehtyneisyys liittää teorian osaksi tutkimusprosessia. Luotettavuuden
kannalta on siksi tarpeellista tiedostaa tutkijan oma subjektiivisuus ja lähtökohdat aineiston hankinnassa sekä johtopäätösten teossa. (Ahonen 1994, 122–123.)
Tämän tutkimuksen analyysimenetelmän valinnan lähtökohta oli aineisto. Kyselyn ja
siihen liittyvän teemahaastattelun arvioitiin soveltuvan fenomenografisen analyysin
aineistoksi siksi, että haastatteluun liittyvät kysymykset ovat riittävän strukturoituja. Ne
eivät johdattele haastateltavaa, vaan käsittelevät yleisiä kyselystä nousseita ja esiin tulleita ilmiöitä. Fenomenografia lähestyy ilmiötä kasvatustieteen ja ennen muuta oppimisen ja käsitysten näkökulmasta. Se tavoittelee tutkimuskohteenaan käsitysten erilaisia
variaatioita. Tästä syystä, peruskoulun johtajien näkökulmasta tarkasteltuna on aiheellista
arvioida, että tämä kasvatustieteellinen näkökulma käsitysten tarkasteluun on tässä tutkimuksessa sovellettavissa.
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6.1.2 Kokemusten kuvaus toisen asteen näkökulmasta
Toisen asteen näkökulman kuvauksen kategoriat ovat fenomenografisen tutkimuksen
perustuloksia. Kokemukset ovat ihmisten ja maailman välisiä suhteita ja ne koostuvat
subjektin ja maailman sisäisistä suhteista. (Marton & Booth 1997, 122.) Fenomenografia
tekee eron ns. ensimmäisen ja toisen näkökulman kesken. Ensimmäisen asteen näkökulma tarkoittaa, että tutkija kuvailee todellisuuden jotakin aspektia suoraan siten, kuinka
hän sen kokee. Toisen asteen näkökulma tarkoittaa, että tutkija kuvailee todellisuuden
näkökulmaa siten, kuten tutkittavat sen käsittävät. Se on siten epäsuora menetelmä.
(Uljens 1991, 82–83, Gröhn 1992, 13, Simoila, 1993, 21) Kuviosta 20 käy ilmi käsitysten kuvaaminen toisen asteen näkökulman (b) periaatteella
henkilö A ---------------------------- ilmiö
(b)
(a)
tutkija

Kuvio 20. Tutkijan suhde tutkittavaan ensimmäisen (a) ja toisen asteen (b) näkökulmissa (Uljens 1989, 18).

Ensimmäisen ja toisen asteen näkökulmissa ja kuvaamisessa tehdään päätelmiä ja kuvauksia ilmiöistä ihmisten kokemana. Ero näiden kahden näkökulman välillä on se, että elämässä tehdään päätelmiä ilmiöistä ja tilanteista sellaisena kuin ne ovat. Ilmiöt pysyvät
samoina siitä huolimatta, että ihmisten käsitykset niistä muuttuvat. Näitä päätelmiä kutsutaan ensimmäisen asteen näkökulmaksi. Fenomenografiassa toisen asteen näkökulma
kuvaa yksilön tapaa kokea ilmiö ja tilanteet, jotka ovat tutkimuksen kohteena. (Marton &
Booth 1997, 118.) Uljensin (1989, 15) mielestä yksilön kannalta todellisuus on käsitettyä
todellisuutta, joten se on siten siitä näkökulmasta oikeaa. Marton ja Booth (1997, 112–
115, ks. myös Häkkinen 1996, 30–32) painottavat kontekstin osuutta. Kokemus erotetaan
ja suhteutetaan kontekstiinsa. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei kuvailla maailmaa,
joka on riippumaton kuvauksista tai kuvaajista. Kuvaajaa ei ole mahdollista erottaa kuvauksesta. Maailma on todellinen maailma, mutta se on kuvattu maailma, jonka ihmiset
ovat kokeneet. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, mitä on koettu ja tapaan, miten ilmiö on
koettu.
Keskeisenä tähän tutkimukseen liittyvänä määritelmänä Ahonen (1994, 117) toteaa,
että käsitys on kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostain ilmiöstä. Samalla
Ahonen (1994) määrittelee fenomenografian seuraavasti:
”Fenomenografisen tutkimuksen perustana on tietty käsitys ilmiöiden ja ihmisen ajattelun suhteesta ja tiedonmuodostuksen ehdoista. Ihminen nähdään rationaalisena olentona, joka liittää mielessään oliot ja tapahtumat selittäviin yhteyksiin. Näin hän muodostaa koetuista ilmiöistä käsityksiä. Näitä fenomenografit tutkivat empiirisesti. Heitä kiin-
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nostavat ne sisällöllisesti eli laadullisesti erilaiset tavat, joilla ihmiset käsittävät ympärillä
oleva maailman. Ilmiö ja käsitys ovat fenomenografille saman asian kaksi puolta. Ilmiö
on ihmisen ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta saama kokemus, josta hän aktiivisesti
rakentaa käsityksen. Ilmiö ja käsitys ovat samanaikaisia ja siksi erottamattomia. Kokemus
on suhde, joka yhdistää subjektin ja objektin, jolloin käsitys ei ole ulkoisen todellisuuden
kuva vaan samalla kertaa subjektiivinen ja objektiivinen kokonaisuus.”(Ahonen 1994,
116).
Tiivistetysti voidaan todeta, että fenomenografiassa painotetaan erilaisiin ilmiöihin liittyvää luokittelua puhuttaessa ihmisten yksilöllisesti erilaisista tavoista käsittää asioita.
(Marton 1986, 33). Ilmiötä kuvataan siten kuin se ilmenee yksilölle. Toisin sanoen asioita ei yritetä kuvata kuten ne ovat, vaan kuvailla kuinka ne ilmenevät ihmisille. Luokittelu
siitä, miten jokin on ymmärretty, ajateltu, havaittu, on kvalitatiivinen kysymys.

6.1.3 Haastattelu fenomenografian tiedonhankintamenetelmänä
Seuraavaksi tarkastellaan niitä vaiheita, joita liittyy fenomenografiseen haastatteluun
aineiston keruumenetelmänä. Martonin (1986, 42, ks. myös Simoila 1993, 23) mielestä
haastattelu on päämetodi fenomenografisessa tiedonkeruussa, mutta toisaalta eksakteja
fenomenografisen tutkimuksen tekniikoita ei voi määritellä. Uljens (1991, 88) jakaa fenomenografian tutkimusmenettelyn a) tutkittavan ilmiön määrittelemiseen, b) haastattelujen suorittamiseen tutkimuksen näkökulmasta käsin, c) haastattelujen puhtaaksikirjoittamiseen, d) haastattelujen analysointiin ja e) haastattelujen tulosten saattamiseen kuvauskategorioihin. Fenomenografisissa tutkimuksissa tutkija muotoilee haastattelun tutkimusongelmien mukaan. (Marton & Booth 1997, 129–131). Tutkijan on tunnettava teoreettisesti tutkittava asia tai käsite ja jäsennettävä eri näkökohdat, jotka siihen liittyvät. Toiseksi tutkittavan tiedonalan luonne ja teoreettinen perusta auttavat kysymyksenasettelussa
täsmentäen, syventäen ja erotellen merkityksiä toisistaan. Tutkittavan ilmiön tai sen näkökulman määrittelemiseen liittyy kolmanneksi myös ongelmanasettelun tärkeys. Siinä
tulee huomioida teoreettiset lähtökohdat. (Ahonen 1994, 115, 132–136.)
Haastatteluprosessissa korostuu intersubjektiivisuus, jolloin tutkijan oman tietoisuuden
rakenteet heijastuvat toisen henkilön ajattelun ilmaisun tulkitsemiseen. Haastattelutilanne
vuorovaikutustilanteena on myös keskustelua, mutta laadulliseen tietoon pyrkivää kunkin
teema-alueen aiheista. Tässä korostuu tutkijan kyseisen teoreettisen tiedonalan hallinta;
jotta saadaan riittävän syvää tietoa teema-aiheista, on tutkijan kyettävä intensiivisellä
tavalla sekä seuraamaan haastateltavan ilmaisuja, mutta myös tarkentamaan ja syventämään niitä. Puolistrukturoitu haastattelu sisältää ennalta päätetyt perusteemat, jotka liittyvät tutkimusongelmiin. (Ahonen 1994, 136–138.) Tässä tutkimuksessa haastattelu suoritettiin teemahaastattelun periaatteen mukaisesti. Kyselylomakkeella hankittu aineisto analysoitiin tilastollisin perusmenetelmin. Tilastollisten taulukointien ja avoimien lomakekysymysten perusteella esiin nousseita teemoja tarkennettiin teemahaastattelun avulla. Seuraava vaihe on tulosten analyysivaihe, jonka periaatteet fenomenografian näkökulmasta
esitetään seuraavassa.
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6.1.4 Fenomenografisen analyysin vaiheet
Analyysiprosessia ovat kuvanneet Marton ja Booth (1997, 132–134). Tutkijalla tulee olla
alusta alkaen selvä kuva tutkimuksen kohteesta. Yksityiskohtien, rakenteiden ja näkökulmien paljastuessa analyysi prosessina syvenee uusien asioiden tullessa esille. Kerätty
materiaali muodostaa merkitysyksikköjen joukon (pool of meanings). Analyysi alkaa
etsimällä tiedoista sitaatteja, jotka saattaisivat kuulua valittuun näkökulmaan. Sitaatteja
tarkastellaan vasten kahta kontekstia: ensinnäkin samassa kontekstissa muiden sitaattien
kanssa olevat teemat ja toiseksi yksilöllisen haastattelun kontekstissa olevat teemat. Analyysin tuloksena tunnistetaan laadullisesti erilaisia tapoja, missä sama tilanne tai ilmiö on
koettu. Jotta ilmiö voidaan erottaa sen tulee olla huomattava. Toinen periaate tutkijalta on
omaksua toisen asteen näkökulma tarkastelussaan. Marton ja Säljö (1984, 39) mainitsevat, että merkitysten joukon havaitseminen tapahtuu löytöjä tekemällä.
Merkityksen tulkinta tutkittavan ilmaisusta saadaan esille kontekstuaalisella ja intersubjektiivisella tulkinnalla. Kontekstuaalinen tulkinta perustuu ilmaisun asia- ja tilanneyhteyteen ja tutkittavien lausumien huomioimiseen laajoina yksikköinä sen sijaan, että ne
ovat ositettuja palasia ilman yhteyksiä asia- ja tilanneyhteyksiin. Merkityksen intersubjektiivisuus liittää sekä tutkijan että tutkittavan ilmaisun merkityksen yhteen. Tutkija
ymmärtää ilmaisun merkityksen omasta näkökulmastaan ja omasta asiantuntemuksestaan
käsin. (Ahonen 1994, 123–124.) Martonin ja Boothin (1997, 135) mielestä tutkijalla tulee
olla selkeästi määritelty tutkimuksen kohde ja selvät näkökohdat. Tutkija tarkastelee
uusia näkökulmia ja näkee, sopivatko ne yhteen ja näkee ne taustaansa vasten eri tilanteissa.
Uljens (1989, 40) selventää kuvauskategorioiden muodostamista henkilöiden käsityksistä. Kuviosta 21 voidaan todeta, että henkilöt A ja C edustavat laadullisesti samankaltaista käsitystä tutkittavasta ilmiöstä.

Henkilö A
Kuvauskategoria 1

a
b
c
Henkilö B
b
c
d

KuvausKategoria 2

Henkilö C
a
b
c

Kuvio 21. Kategorioiden muodostaminen yksilön käsityksistä (Uljens 1989, 40).

Fenomenografisessa tutkimuksessa merkitysluokat, kategoriat, ilmaisevat ajattelun sisäisten yhteyksien osoittamista, jolloin korostuu merkitysten laadullinen erilaisuus tutkimus-
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henkilöiden käsityksien kuvaamisessa. Kategoriat kuvaavat tutkittavien ilmaisuja ja niiden merkityksiä, jolloin laatu on ratkaisevaa eikä merkitysten määrä. (Ahonen 1994,
127.) Kuvauskategoriat luokitellaan horisontaaliseen, vertikaaliseen ja hierarkkiseen.
Kukin kuvauskategoria eroaa toisistaan siksi, että ne hahmottavat todellisuutta eri tavoin.
Toisaalta erona on myös rakenteellisuus eli se, miten kuvauskategoriat liitetään toisiinsa.
Kategorian valinta tapahtuu analyysin tuloksena. Horisontaalinen kategoriasysteemi pitää
jokaista kuvauskategoriaa tasavertaisena suhteessa toisiinsa. Vertikaalisessa kuvauskategoriajärjestelmässä kategoriat liittyvät toisiinsa käsitysten yksilöllisten muutosten, esimerkiksi uusintahaastattelun, vuoksi. Silloin kun tietyt käsitykset ovat muita kehittyneempiä puhutaan hierarkkisesta kategoriasysteemistä, missä aineisto järjestyy sisäisen
rakenteen ja loogisuuden perusteella. Ahosen (1994, 125–126) mukaan fenomenografisen tutkimuksen laadullisuus tähtää ulkoisen selittämisen sijasta käsitysten ymmärtämiseen niiden omissa ajatteluyhteyksissä
Marton ja Booth (1997, 135–136) korostavat, että fenomenografia tulee nähdä tutkimuksena alkuperäisessä kontekstissaan. Erot kuinka jotakin on koettu merkitsevät, että
jotkut näkökulmat ovat tarkentuneet. Kokemus ja kokemuksen luonne nähdään tietystä
perspektiivistä. Tämän tutkimuksen kannalta katsottuna edellä kuvattu johtamisen kontekstuaalisuus liittyy tutkimuksen tavoitteeseen alkuperäisen kontekstin suhteen; ts. miten
tutkittavat ilmiöt nähdään kyseessä olevassa kontekstissa. Häkkinen (1996, 41–43, vrt.
Ahonen 1994, 143–146) on kuvannut fenomenografisen kontekstianalyysin vaiheet seuraavasti
1. merkitysyksikköjen muodostaminen
– lukeminen ja tärkeiden ilmauksien löytäminen
– ilmauksista muodostetaan merkitysyksikköjen joukko (pool of meanings)
– merkitysyksikköjen joukon perusteella muodostetaan kuvauskategoriat
2. ilmausten vertailu toisiinsa
– keskitytään kuvauskategorioiden rajojen määrittämiseen vertailemalla mikrokontekstista irrotettuja merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysten joukkoon
– analyysissa keskitytään ilmauksiin itseensä eikä niitä tuottaneisiin henkilöihin
– analyysin ytimenä on eroavuuksien ja yhtäläisyyksien etsiminen merkitysten joukosta. Vastausten eroja tarkastelemalla pystytään näkemään, mikä on tyypillistä
aineistosta syntyvälle käsitykselle.
3. kategorioiden kuvaaminen ja niiden välisten suhteiden muodostaminen
– analyysin viimeisessä vaiheessa keskitytään kuvaamaan aineistosta löytyneitä kategorioita abstraktimmalla tasolla
– kuvauskategoriat sisältävät sen sisään kuuluvien käsitysten ominaispiirteet sekä niiden empiirisen ankkuroinnin aineistoon. (Häkkinen 1996, Larsson 1986, 31, Uljens
1991, 89.)
Merkitysyksikköjen määrittäminen tapahtuu Häkkisen (1996, 42) mukaan eri ajatusyhteyksistä käsin, mikä tuo esille analyysin kontekstisidonnaisen luonteen. Kontekstianalyysi painottaa ilmausten analysointia niiden alkuperäisessä kontekstissa. Tulkintayksiköt
valitaan ja rajataan suhteessa siihen merkitysyhteyteen, johon ilmiö kuuluu. Tällöin myös
ilmiön sisäiset suhteet muodostetaan siinä kontekstissa, jossa ne alun perin ilmenevät.
Tässä tutkimuksessa käytän analyysistä nimitystä fenomenografinen kontekstianalyysi
soveltaen Häkkisen (1996) tutkimusta. Analyysin tarkoituksena on nostaa esiin aineis-
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tosta sellaisia rakenteellisia eroja, jotka selventävät yksilön suhdetta tutkittavaan ilmiöön.
(Häkkinen 1996, 39–42). Tutkimuksessa on sovellettu fenomenografista analyysimenetelmää siten, että kategoriat ovat muodostuneet tutkimusongelmien (survey-kysely) pohjalta.
Voitaneen sanoa, että tutkimuksen analyysi ei ole tyyppiesimerkki fenomenografisesta
haastatteluaineiston analyysista, vaan johtajien käsityksiä on analysoitu fenomenografisella otteella.

6.1.5 Fenomenografinen kontekstianalyysi
Fenomenografinen teemahaastattelun aineiston analyysivaihe tarkastelee peruskoulun
johtamista Uljensin (1989) kuvion 22 esittämällä tavalla. Peruskoulun johtamista tarkastellaan toisen asteen näkökulman (b) kautta.

johtaja A

-------------------

peruskoulun johtaminen

(b)
(a)
tutkija

Kuvio 22. Toisen asteen näkökulma tässä tutkimuksessa.

Kaksivaiheinen tiedonhankintaprosessi on yksi tapa fenomenografisessa tutkimussuuntauksessa: taustatekijöitä ja käsityksiä selvitetään aluksi kyselyn avulla ja tämän jälkeen suoritetaan haastattelut. Haastattelun tavoitteena on perusteltujen käsitysten ja kokemusten esille tuominen. (Aarnos 2001, 154.) Tämä tutkimus oli aineiston hankintatavaltaan kaksivaiheinen. Kyselylomakkeella kerätty aineisto oli pohjana puolistrukturoidulle
teemahaastattelulle. Ilmiötä tarkasteltiin ja kuvattiin siten, millä tavalla peruskoulun johtajat olivat tutkittavan ilmiön kokeneet. Tarkastelussa huomioitiin kontekstiin liittyvät
yksilölliset erot ja tehtiin päätelmiä tältä pohjalta. Käsitysten ajateltiin olevan yksilöllisiä
ja perustuen haastateltavien omiin kokemuksiin ja taustaan (koulutus, työkokemus, ikä,
kouluaste, oma näkemys jne.). Ilmiöstä pyrittiin antamaan kokonaisvaltainen kuva. Kuvaukset ilmiöstä vaihtelivat, koska asiat olivat henkilökohtaisesti koettuja. Tämä on kuitenkin fenomenografisessa lähestymistavassa tutkimuskirjallisuuden mukaan sallittua. Eri
variaatioiden vaihteluista pyrittiin löytämään ilmiötä selittäviä yhteisiä piirteitä, jotka
antaisivat kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä. Käsitysten kuvaaminen systemaattisesti
pyrittiin liittämään taustateoriaan ja siihen viitekehykseen, mitä tutkimuksella peruskoulun johtamisesta on edellä kuvattu. Tämä teoreettinen viitekehys on kontekstuaalisuus,
mikä vaikuttaa peruskoulun johtajan työhön yksilöllisesti vaihdellen ja saaden eri painotuksia. Tällä pyritään kuvaamaan ilmiön monitasoisuutta ja johtamisen luonnetta, mihin
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liittyy oman työn kokeminen ja käsittäminen ilmiönä eri näkökulmista. Toisaalta intersubjetiivisuuden tiedostaminen työn analyysivaiheessa on huomioitava. Aineistosta oli
tavoitteena löytää ja saada esiin olennaisia ilmiötä selittäviä piirteitä. Induktiivinen tarkastelu eteni yksittäisistä ilmiön variaatioista kohti kokonaisuutta ja yleistyksiä. Kontekstuaalisuus tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustana liittyy oleellisesti myös analyysivaiheessa ajatukselliseen yhtenäisyyteen ja vuorovaikutukselliseen pohdintaan aikaisemman teorian kanssa. Kuten Marton ja Booth (1997, 121) sanovat, tulee valaista tapoja,
joita muut puheissaan, käsitellessään, kokiessaan ja ymmärtäessään tekevät.

7 Tutkimusongelmat ja aineisto
7.1 Tutkimusongelmat
Ekologinen teoria johdattelee kontekstuaalisen ajattelun mukaiseen tarkasteluun tässä tutkimuksessa. Siinä yksilö on osa koko kontekstia, mikä laajenee mikrotasolta aina makrotasolle saakka. Johtaminen on vuorovaikutuksellista, sosiaalista ja monikerroksellista toimintaa kontekstin sisällä. Se on kokonaisuuden monitahoista hallintaa ja erilaisten ihmisten kanssa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Johtaminen on sidoksissa koulukulttuuriin yhteiskunnallisesti ja paikallisesti. Tässä tutkimuksessa rakennetaan kuvaa peruskoulun johtamisesta osana vuorovaikutuksellista toimintaympäristöä. Tutkimusongelmat ovat edelliseen
perustuen seuraavat:
1. Miten peruskoulu ja sen johtaminen on muuttunut peruskoulun johtajien käsitysten
mukaan?
Tarkoituksena on kuvata peruskoulun johtajien käsityksiä peruskoulun muutoksesta ja siihen liittyvästä johtamisen muutoksesta. Johtamista lähestytään kontekstuaalisesta näkökulmasta ja arvioidaan, miten johtaminen on muuttunut peruskoulun johtajien mielestä ja mitä
seurauksia mahdollisilla muutoksilla on ollut johtamiseen?
2. Miten johtajat painottavat johtamisen eri osa-alueita?
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu eri ajanjaksoina esillä olleita johtamiseen liittyviä käsitteitä ja todettu, että viimeaikainen keskustelu on kohdistunut muutosjohtamiseen ja pedagogiseen johtamiseen. Yleisesti voitaneen sanoa, että suuntaus on ollut kohti ihmisten johtamista. Tämän tutkimusongelman osalta on tavoitteena kuvata tutkittavien johtamiseen
liittyviä käsitteitä. Myös johtamisen mahdollista ammatillistumista kuvataan tulevaisuuden
yhtenä muutostekijänä.
3. Mihin johtaminen painottuu peruskoulun johtajan työssä?
Tämän tutkimuskysymyksen tehtävänä on selvittää asioiden, hallinnon ja ihmisten johtamiseen liittyviä tekijöitä. Mitkä koulun ulkopuolelta tulevat asiat ovat peruskoulun johtajien mielestä johtamisen kannalta merkittäviä tekijöitä? Johtamiseen liittyneen tarkastelun
yhteydessä todettiin, että viimeaikainen suuntaus on kohti ihmisten johtamista ja pedagogista näkökulmaa. Myös muutosjohtaminen tulee esille voimakkaasti viimeaikaisessa keskustelussa. Tavoitteena on kuvata, mihin peruskoulun johtajan johtaminen kohdistuu?
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4. Mitkä päätöksenteon tasot määrittävät peruskoulun johtamista?
Johtamiseen liittyvät valtakunnalliset, paikalliset kunta- ja koulutason päätöksenteon tasot.
Edellä on todettu, että päätäntävalta on lisääntynyt normien purkamisen seurauksena sekä
paikallisella että koulujen tasoilla. Kuntien lisääntynyt päätäntävalta koulutuksen järjestämisestä vaikuttanee myös siten, että koulutusta järjestetään eri tavoin paikkakuntakohtaisesti. Tavoitteena on selvittää näiden kontekstin eri tasojen merkitystä ja vaikutusta johtajan päätöksentekoon. Johtamisen tavoitteet muotoutuvat valtion, kunnan ja koulun (paikallisen ja koulutason) yhteisvaikutuksesta. Päätäntävaltaa on siirretty kohti koulutasoa ja siksi on syytä pohtia, pitävätkö peruskoulun johtajat omaa johtamistaan itsenäisenä toimintana vai onko se annettujen päätösten toteuttamista? Mitkä ovat esimerkiksi ne tahot kontekstissa, jotka määrittävät peruskoulun johtajan käytännön työtä? Johtamisen tehtäväkenttä on
laajentunut ja moninaistunut. Ovatko mahdollisuudet yhteistyöhön laajentuneet esimerkiksi kansainvälisesti ja alueellisesti vai keskitytäänkö yhteistyöhön koulun lähikontekstin
kanssa?

7.2 Tutkimusaineiston kerääminen
Kyselylomakkeet peruskoulun johtajille lähetettiin 26:n kunnan alueelle 2.1.2002 pääosin
Keski-Pohjanmaalle (liite 1). Kyselyssä oli kaksi kohderyhmää: peruskoulun johtajat ja
koulu- tai sivistystoimenjohtajat. Peruskoulun johtajien lomakkeita postitettiin 191 kappaletta. Palautettuja kyselylomakkeita saatiin takaisin 141 kappaletta. Palautusprosenteiksi
muodostui 74 %. Peruskoulun johtajien esimiehille (koulutoimen- ja sivistystoimenjohtajat) lähetettiin samanaikaisesti kyselylomakkeita 26 kappaletta. Palautettuja lomakkeita
saatiin heiltä takaisin 21 kappaletta, joten palautusprosentiksi muodostui 81 %. Koulu- ja
sivistystoimenjohtajille lähetetty kysely on liitteenä 2. Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä noudattelee menetelmälliseltä perustaltaan perinteisen survey-tutkimuksen periaatteita. Surveytä olen tarkastellut kappaleessa 5.2. Survey-tutkimuksen etu on, että se
mahdollistaa aineiston keräämisen suurelta tutkimusjoukolta. (Alkula 1994, Valli 2001:
Soininen 1995). Se soveltuu myös täsmällisten tosiasiatietojen keräämiseen. (Uusitalo,
1991). Toisaalta avoimet kysymykset tarjoavat vastaajille mahdollisuuden tuoda esille
omasta mielestään tärkeät ja vähemmän tärkeät näkökulmat kysytyistä asioista. (Hirsjärvi
ym. 1997). Kyselylomakkeet rakentuivat sekä strukturoiduista että avoimista kysymyksistä. Niiden sisältö on osittain yhteneväinen, mutta ne muodostavat kumpikin oman kokonaisuutensa. Koulu- ja sivistystoimenjohtajille suunnatun kyselyn tarkoituksena on kuvata
peruskoulun johtamista heidän näkökulmastaan ja saada lisätietoa tutkittavasta ilmiöstä.
Molempien kyselyjen kysymykset liittyivät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
– johtamiseen ja sen muutokseen,
– organisaatioon ja koulukulttuuriin,
– päätöksentekoon koulutasolla,
– tulevaisuuteen,
– kehittämiseen ja
– taustatietoihin vastaajasta ja koulumuodosta.
Kysely täytettiin normaalin kuukausikokouksen yhteydessä tammi-helmikuussa 2002 siten
kuin kuntien sivistys- tai koulutoimenjohtajien kanssa oli sovittu etukäteen. Kyselyyn vas-
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tattiin nimettömänä ja luottamuksellisesti. Tulosten käsittely tapahtui koko aineiston perusteella.
Kyselyn tuloksia syvennettiin peruskoulun johtajien haastatteluilla maalis- ja huhtikuussa 2002. Haastattelukysymykset olivat pitkälti aihealueiltaan samoja kuin kyselylomakkeessa (liite 3). Samalla pyrittiin lisäämään kyselystä saatujen tulosten luotettavuutta. Haastateltavat valittiin samalta alueelta kuin missä kysely suoritettiin. Haastattelujen valinnassa käytettiin apuna alueen koulutoimenjohtajien arvioita mahdollisista haastateltavista. Heidän kanssaan sovittiin puhelimitse haastatteluaika ja paikka. Haastateltavien
valinnassa kiinnitettiin huomiota siihen, että ne kattaisivat mahdollisimman hyvin alueen
tyypillisimpiä kouluja ja niiden johtajia. Mukana oli pienten kyläkoulujen johtajia ja suurten kaupunkikoulujen rehtoreita sekä ala-asteelta että ylä-asteelta.
Teemahaastattelu suoritettiin kuudelle peruskoulun johtajalle, joista kolme oli naista ja
kolme miestä. Heidän koulutuksensa oli monipuolinen: LK/KL, KM, LK, LK, Kko, LO/
KL. Kahdella haastateltavista oli jatko-opinnot kesken ja väitöskirja tekeillä. Työkokemusta johtajana/rehtorina oli kuukaudesta 22 vuoteen. Opettajana haastateltavat olivat
toimineet viidestä vuodesta 31 vuoteen. Muissa koulutoimeen liittyvissä tehtävissä haastateltavilla oli kokemusta koulutuslautakunnan puheenjohtajana (10 vuotta), koulutoimenjohtajana (4 vuotta), opetuspäällikkönä (2 vuotta). Johdettavien koulujen koko vaihteli 9
oppilaasta 608 oppilaaseen. Yhteensä haastateltavien kouluissa oli 1180 oppilasta.

7.3 Tutkimusjoukon kuvausta
Peruskoulun johtajilta kysyttiin taustatietoina ikää, sukupuolta, opetusalan työkokemusta,
työkokemusta johtajana, koulutusta, koulumuotoa, edustamansa koulun oppilasmäärää,
kunnan asukasmäärää, valintaa johtajaksi, saatua johtamiskoulutusta ja kouluttautumismahdollisuuksia nykyisessä työssään. Kyselyyn vastanneista 75 % (n=106) oli miehiä ja 25
% (n=35) naisia. Ikä- ja sukupuolijakaumaltaan vastaajat jakaantuivat seuraavasti (taulukko 1):
Taulukko 1. Tutkimukseen osallistuneiden mies- ja naisjohtajien ikäjakauma (n=141).
Ikä

Mies

Nainen

20–29

2 (2%)

1 (3%)

Yhteensä
3 (2%)

30–39

23 (21%)

8 (23%)

31 (22%)

40–49

39 (37%)

9 (26%)

48 (34%)

50–59

40 (38%)

16 (45%)

56 (40%)

60–
Yhteensä (n)

2 (2%)

1 (3%)

3 (2%)

106 (100%)

35 (100%)

141 (100%)

Vastanneista 40 % (56) edusti ikäluokkaa 50–59 vuotta. Heistä 74 % (104) kuului ikäluokkaan 40–59-vuotta. 20–29-vuotiaita vastanneista oli kolme johtajaa (2 %). 20–39-vuotiaita
johtajista oli 24 % (34). Tähän kyselyyn vastanneiden perusteella voitaneen sanoa, että tyypillinen peruskoulun johtaja on yli 40-vuotias mies, sillä heidän osuutensa oli 57 % (n=81)
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Naisjohtajien osuus oli 25 % (n= 35). Tutkimusjoukon ikä- ja sukupuolijakauma eivät näyttäisi olevan riippuvaisia toisistaan.
Kuvio 23 osoittaa, että kyselyyn vastanneista peruskoulun johtajista 43 % oli toiminut
opetusalalla enintään 20 vuotta. Toisaalta 1–5 vuotta opetusalalla toimineita johtajia oli
vain 3 % (n=4). Vähintään 21 vuotta opetusalalla toimineita oli tutkittujen joukossa 57 %
(n=80). Vastanneiden joukko edustaa siten varsin pitkää opetusalan kokemusta.

100
80
%

60
35

40
20

22

13

14

13

6-10

11-15

16-20

3
0

-5

21-25

26-30 vuotta

Kuvio 23. Kyselyyn vastanneiden peruskoulun johtajien työkokemus opetusalalla (%).

Kuviossa 24 on esitetty tutkittujen kokemus johtajana. Tutkimukseen osallistuneiden
peruskoulun johtajien työkokemus johtajana luokiteltiin kolmeen luokkaan. 61 % tutkituista on toiminut johtajana 1–10 vuotta kun taas yli 21 vuotta toimineita oli 15 %. 11–20 vuotta tehtävässään toimineita oli 24 %. Yli kymmenen vuotta työkokemusta johtajana oli siten
40 prosentilla tutkituista peruskoulun johtajista. Kuvioiden 23 ja 24 perusteella näyttää siltä, että johtajiksi valikoituu opetusalan työkokemuksen omaavia opettajia, mutta kokemusta peruskoulun johtajan työstä on vähemmän. (vrt. Mustonen 2003, 112.) Johtamiskokemus
käy ilmi kuviosta 24.
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21-
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Kuvio 24. Tutkimukseen osallistuneiden peruskoulun johtajien työkokemus johtajana (%).
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Kuvioon 25 on koottu johtajien edustamien koulujen vuosiluokat. Tutkittavat eriteltiin
koulumuodon perusteella kolmeen osaan seuraavasti:
– esiopetus ja peruskoulun 1–6- vuosiluokat (eo-6)
– peruskoulun 7.vuosiluokasta lukioon (7-lukio)
– esiopetuksesta perusopetuksen 10. vuosiluokkaan (eo-10)

90
80
70
60
50
%
40
30
20
10
0

79

Esiopetus-6

12

9

7-lukio

Esiopetus-10

Kuvio 25. Johtajien edustamien koulujen vuosiluokat (%).

Kuvio 25 osoittaa perinteisen jaon yläasteen ja ala-asteen välillä vaikka toisaalta uusi
perusopetuslaki yhtenäisestä peruskoulusta 1–9-vuosiluokkien osalta on voimassa. Esiopetus on olennainen osa varsinkin pienempien esiopetus-6-vuosiluokkien koulujen toimintaa
tällä hetkellä uuden perusopetuslain perusteella. Tämän takia sen mukanaolo on perusteltua. 79 % johtajista edusti koulua, jossa on esiopetus ja peruskoulun vuosiluokat 1–6. Vuosiluokkia 7-lukio johtajista edusti 12 % ja esiopetuksesta perusopetuksen 10. vuosiluokkaan 9 % tutkituista. Taulukossa 2 on esitetty johtajat edustamiensa koulumuotojen ja oman
koulutuksensa perusteella.
Taulukko 2. Johtajien koulutus koulumuodon mukaan luokiteltuna (n=141).
Koulutus

Eo-6

kko

17 (15%)

pko/hk

38 (34%)

eo/kk/kl

55 (49%)

luk/fm
Yhteensä

7-lukio
2 (12%)

Eo-10

Yhteensä

3 (25%)

20 (14%)

3 (25%)

43 (30%)

5 (42%)

60 (43%)

2 (2%)

15 (88%)

1 (8%)

18 (13%)

112 (100%)

17 (100%)

12 (100%)

141 (100%)

Vastaajien koulumuodon tarkastelussa on huomattavaa, että 141:stä vastanneesta peruskoulun johtajasta 112 (79 %) edusti perinteistä eo-6-vuosiluokkien koulujen johtajaa.
Luokka-asteita 7-lukio vastanneista oli 17 (12 %) kun taas vuosiluokkia eo-10 vastanneista
edusti 12 tutkittua (9 %). Siirtyminen yhtenäiskouluun on monessa kunnassa tapahtumassa
ja sillä on vaikutusta myös johtamiseen liittyvissä ratkaisuissa. Tutkittavista 56 % (n=78)
edusti koulutukseltaan ylemmän korkeakoulututkinnon (eo, kk, kl, luk, fm) suorittaneita.
Määrällisesti suurimman ryhmän muodostivat kasvatustieteen kandidaatit, joita oli 41 %
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vastanneista. Peruskoulun opettajan tai humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneita oli 30 % (n=43). Kyselyyn vastanneiden joukossa oli yksi kasvatustieteen lisensiaatti. Taulukkoon 3 on koottu johtajien edustamien kuntien asukasmäärä.
Taulukko 3. Johtajien edustamien kuntien (%) asukasmäärä.
Kunnan asukasmäärä

%

–5000

40

5000–10000

28

10000–20000

21

20000–40000

11

Yhteensä

100

Johtajista 40 % (n=56) edusti kuntaa, joka oli pienempi kuin 5000 asukasta. Alle 10000
asukkaan kuntia oli yhteensä 68 % (n=95). 11% johtajien edustamista kunnista oli asukasmäärältään 20000–40000 asukasta. Kuviosta 26 käy ilmi johtajien edustamien koulujen
oppilasmäärä.
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Kuvio 26. Johtajien edustamien koulujen oppilasmäärät (%).

Tutkittavien koulujen oppilasmäärä oli kyselyhetkellä vaihteluväliltään varsin suuri; pienimmän kyselyyn vastanneen koulun johtaja edusti yhdeksän (9) oppilaan koulua ja suurimman koulun oppilasmäärä oli 608 oppilasta. Tutkittavien johtamista kouluista 41 % oli
pienempiä kuin 50 oppilaan kouluja. Määrällisesti eniten eli 63 % johtajista edusti koulua,
joka oli oppilasmäärältään pienempi kuin 100 oppilasta. Yli 200 oppilaan kouluja edusti 18
% ja 101–200 oppilaan koulujen osuus oli 19 %. Yli 300 oppilaan kouluja oli 9 % (n=13).
Taulukoihin 4 ja 5 on eritelty johtajien valinta sukupuolen mukaan. Tarkastelun kohteena on johtajavalinta joko omasta työyhteisöstä tai oman työyhteisön ulkopuolelta.
Kyselyn perusteella peruskoulun johtajat oli valittu 74 % (n=104) tapauksista oman työyhteisön keskuudesta.
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Taulukko 4. Miespuolisten johtajien valinta johtajaksi suhteessa ikään (%).
Ikä
20–39

Oma työyhteisö

Toinen työyhteisö

Yhteensä

14 (20%)

10 (30%)

24 (23%)

40–49

23 (32%)

16 (49%)

39 (38%)

50–

34 (48%)

7 (21%)

41 (39%)

Yhteensä

71 (100%)

33 (100%)

104 (100%)

Tämä tulos antaa aiheen arvioida, miksi peruskoulun johtaja valitaan tavallisimmin omasta
työyhteisöstä. Nähtävästi kunkin kunnan valintaperusteet voivat olla yksi tekijä. Vallalla
lienee mahdollisesti myös vanha ajatusmalli tai käytännön syyt, minkä mukaan peruskoulun johtajaksi valikoituu tai siirtyy henkilö omasta työyhteisöstä. Toisaalta koulun koolla
voitaneen katsoa olevan vaikutusta johtajajärjestelyihin; tilanne pienen ja ison koulun välillä on erilainen valintatilanteessa. Tässä mielessä lienee mahdollista kutsua johtajaksi valintatilannetta mieluummin johtajajärjestelyksi kuin varsinaiseksi johtajavalinnaksi. Tässä
tutkimuksessa puhutaan johtajaksi valinnasta erotettuna väliaikaisille järjestelyille, joita
tapahtunee kaiken aikaa. Tämä asettaa nimenomaan ’johtajavalinnan’ tärkeään asemaan.
Tutkimustulos on samansuuntainen kuin Ojalan (1998, 43) tutkimuksen tulos. Johtajaksi
rekrytoidutaan pääasiassa opettajana toimimisen kautta ja useimmiten niin, että on toimittu
samassa oppilaitoksessa pitemmän ajan. Tästä aiheesta käydyssä keskustelussa on esitetty
kriittisiäkin näkemyksiä. Johtajarekrytointien erityisinä pätevyysvaatimuksina eivät välttämättä ole olleet johtamisvalmiudet ja siihen liittyvä osaaminen. (Ammatiltaan johtaja 1994,
12). Pässilän ja Niinikurun (1993, 115–116) mielestä perinne ja vanhojen käytänteiden jatkuminen ovat mahdollisia, mikäli johtajavalinta tehdään oman koulun sisältä. Tämänkaltainen valintamenettely ei välttämättä tue toisenlaisien näkemysten ja ennakkoluulottomuuden vaatimuksia johtamistehtävässä. Koulun organisaatiokulttuuri ja vallitsevat perusolettamukset voivat rajoittaa koulun kehittämistyötä. Muutoksessa katkaistaan johtamisen
avulla vanhan kulttuurin muodot. (Schein 1991). Taulukossa 5 esitetään naispuolisten johtajien valinta.
Taulukko 5. Naispuolisten johtajien valinta johtajaksi suhteessa ikään (%).
Ikä

Oma työyhteisö

Toinen työyhteisö

Yhteensä

20–39

8 (24%)

40–49

8 (24%)

8 (24%)
8 (24%)

50–

17 (52%)

17 (52%)

Yhteensä

33 (100%)

33 (100%)

Kyselyn perusteella kaikki naispuoliset johtajat olivat tulleet valituksi omasta työyhteisöstä. Taulukoiden 4 ja 5 tuloksilla on merkitystä teoriaosassa käsitellyn koulukulttuurin ja siihen liittyvän johtamisen kannalta. Omaan koulukulttuuriin jo pitkällä aikavälillä sitoutuneen voi olla vaikeampi nähdä niitä muutoksen mahdollisuuksia ja haasteita, joita on olemassa. Kulttuurioletusten muuttaminen ja ennen kaikkea niiden havaitseminen on vaikea
prosessi ja vaatii johtamisosaamista. (vrt. Schein 1991). Neljäsosa tutkituista (n=33) tuli
tehtäväänsä toisesta työyhteisöstä (24 %) ja heistä 17 % oli yli 40-vuotiaita. Mitä tämä tarkoittaa muutoksen tai työn ammatillistumisen kannalta? Johtajat valitaan pääsääntöisesti
omasta työyhteisöstä, mutta toisaalta nuoremmat miespuoliset johtajat ovat hakeutuneet
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johtajiksi toisista työyhteisöistä. Vanhemmat johtajat on valittu yleisimmin omasta työyhteisöstä. Voidaanko olettaa, että edellä esitettyjen tulosten perusteella pystytään vastaamaan muutoksen haasteeseen? Voitaneen sanoa, että lähtökohtatilanne johtamiselle voisi
yleisesti olla parempi. Ekholm (1992, 21–23) on omassa tutkimuksessaan saanut samansuuntaisen tuloksen. Johtaja valitaan melkein poikkeuksetta opettajakunnan keskuudesta,
samasta koulusta tai piiristä, missä johtajan virka on. Tämän seurauksena johtajaksi valitun
on vaikea kyseenalaistaa normeja ja koulun käytänteitä. Johtaminen on luonteeltaan enemmän taloudellista ja hallinnollista työtä kuin pedagogista johtamista.
Johtajien koulutustausta
Seuraavassa tarkastellaan johtajien koulutustaustaa myös haastatteluissa esiinnousseiden
johtajien näkökulmien perusteella. Jokinen (2000, 90–91) on esittänyt vaatimuksen peruskoulun johtamiseen liittyvästä koulutuksesta osana opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Peruskoulutukseen olisi sisällytettävä kokonaisuuksia johtamistaidosta ja -menetelmistä
ja koulujen ja oppilaitosten johtamisesta. Johtajien yhteiskunnallinen tietämys, paikallisten
olosuhteiden tuntemus, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ja taloushallinnon perustiedot vaativat kehittämistä. (ks. myös Välijärvi 2000, 171–173.) Tässä tutkimuksessa haastateltavien mukaan oma kouluttautuminen oli koettu myönteisenä ja arvokkaana asiana
johtamisen kannalta. Koulutus oli tuonut syvällisyyttä ja avaruutta omaan ajatteluun ja sitä
kautta päätöksentekoon omassa työssä. Esille nousivat ihmisiin kohdistuva näkökulma –
halu kuunnella ja kunnioittaa toisia ja heidän mielipiteitään.
”Mutta jos tarkoitat niin kuin henkilöiden välille, on se toisaalta sillä tavalla, että on oppinut
arvostamaan koulutusta ja myös näkemään vähän näitä asioita ehkä, kyllä siinä tietysti sellaista avaruutta on tullut. En osaa sitä selittää mitä tällä haen … Sitä syvällisyyttä jollakin
lailla, että sitä miettii ja pohtii niitä asioita enempi ja sitten haluaa, se mikä tietysti sopii minun
luonteelle, että haluan yleensä selvittää asiat aina loppuun asti ennen kun teen jostakin asiasta
päätöstä. Joskus se voi olla hidastakin joissakin tilanteissa ja huonokin juttu, mutta haluan
sillä tavalla ja siinä mielessä kuunnella myös toista, että kunnioittaa toista ihmistä yleensä ja
mielipiteitä.

Johtamiskoulutus opiskeluvaiheessa tuli ilmi konkreettisena esityksenä seuraavassa lainauksessa. Haastateltavan mielestä jo opettajankoulutusvaiheessa tarvitaan väyliä erikoistua
johtamiseen, jotta käytännön tasolla olisi helpompi ryhtyä hoitamaan johtajan tehtäviä. Tietoa johtamisesta tarvitaan laaja-alaisesti.
”Ehdottomasti pitää olla. Koska jos käytännön tasolla astut hoitamaan niitä asioita siellä on
niin paljon sellaisia asioita, joista et voi tietää ellei sulla ole koulutusta siihen ollenkaan ja
minusta tämä asia varmasti tänä päivänä huomioidaankin opettajankoulutuslaitoksessa yhä
enemmän mutta tulisi ihmisille tarjota väyliä erikoistua siihen johtamiseen tai ainakin saada
sellainen yleistieto mahdollisimman laajasti, mitä on johtaminen, mitä se tuo mukanaan ja
minkälaista vastuuta ja mitä velvollisuuksia se tuo, ehdottomasti pitää olla koulutusta. Johtamiskoulutus, ainakin valinnaisena ja tietynlainen koulutusosa kaikille.”

Ennakoivan koulutuksen merkityksestä osana opettajankoulutusta on viime aikaisessa keskusteluissa oltu monta eri mieltä. Haastateltava oli saanut ennakoivaa johtajakoulutusta.
Hänen mielipiteestään käy ilmi, että hän on pohtinut koulutuksen merkitystä aiemmin ja on
tietoinen tämänhetkisen koulutuksen järjestämisestä ja huomioimisesta. Tietoisuus johtamisen merkityksestä, tehtävistä, velvollisuuksista ja vastuusta olisi mahdollista antaa laajan yleistiedon perusteella. Puutteena haastateltava kokee nimenomaan alkuvaiheessa teh-
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tävään siirryttäessä ne lukuisat asiat, joista ei etukäteen ole tietoa. Voitaneen tulkita niin,
että haastateltavan mielestä jonkinasteinen teorian ja käytännön yhdistäminen saattaisi olla
konkreettinen ratkaisu, sillä esille nousee johtamiseen liittyvä koulutusosa kaikille opettajiksi opiskeleville ja mahdollinen johtamiskoulutus valinnaisena osa-alueena. Tähän ajatukseen liittyen on syytä tarkkaan arvioida se, mitä kyseinen päätös aiheuttaisi. Voidaanko
toisaalta ajatella, että johtajakoulutus osana opettajankoulutusta lisäisi opettajien tietoisuutta johtajan työstä tai toisaalta onko ennakoiva koulutus kaikille opettajiksi opiskeleville resurssien haaskausta? Kaikista opettajista ei tule johtajia ja tästä syystä koulutustarpeen
arviointi on tärkeää. Peltonen (1989, 105) painottaa, että johtamisen kehittäminen ja koulutus tulisi perustua kokemuksiin johtamisesta, jotta se olisi tehokasta. Kokemus ja koulutus tulisi siis nivoa yhteen. Kostamon (2004, 18) mukaan koulutus helpottaa alkuun pääsemistä johtamistyössä ja auttaa kehittymään. Koulutuksen arvo tulee kuitenkin esiin vasta
silloin, kun niitä on mahdollisuus soveltaa käytännön työssä. Toisaalta Alavan (2004, 64–
65) mukaan johtajan ammatti on jo nyt oma erillinen professionsa. Johtamisella saadaan
aikaan merkittäviä muutoksia organisaation erilaisissa kehityshankkeissa. Uudentyyppisen
johtajuuden alueina kehittäminen, strateginen johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen edellyttävät perehtymistä aiheeseen sekä teorian että käytännön tasolla. Alavan (2004)
mielestä painopiste on siirtymässä pitkiin koulutusohjelmiin osana opettajankoulutusta ja
muuta yliopistollista koulutusta. Tärkeänä painopistealueena on tällä hetkellä leadership-alueen koulutus, missä korostetaan johtamisen vuorovaikutusta, organisaatiota, arvoja
ja johtajan ammatti-identiteettiä. Tässä tutkimuksessa edellisen haastateltavan käsitykset
voidaan arvioida tukevan tämäntyyppisen pitkäjänteisen ennakoivan koulutuksen merkitystä.
Tässä tutkimuksessa kyselyyn vastanneista johtajista 11 % oli saanut johtamiseen liittyvää ennakoivaa koulutusta. Koulutukseen ei laskettu kuuluvaksi varusmiespalvelukseen
liittyvä johtajakoulutus, mikä tuli useissa vastauksissa esille, sillä sen ei katsota liittyvän
peruskoulun johtamiseen ja siihen liittyvään ammatillisuuteen. Myöskään keskustelut esimiehen tai toisen johtajan kanssa ei katsottu kuuluvan johtajan saamaan koulutukseen
ennen tehtävän vastaanottamista. Tutkituista neljä (n=4) ilmoitti suorittaneensa kouluhallinnon keskimmäisen arvosanan ennen tehtävän vastaanottamista. Myös opetushallintoon
liittyvät pitkäkestoiset koulutukset (n=3), kesäyliopiston, yliopiston tai lääninhallituksen
järjestämät rehtorikoulutukset (n=4) laskettiin mukaan ennakoivaan koulutukseen. Peruskoulun johtajan tehtävään juuri valitun vastauksesta ilmenee paitsi koulutustarve ja halukkuus, myös lainsäädännöllisten asioiden tuntemuksen tarve.
”Mullahan sitä ei ole, mutta totta kai ilman muuta. Ja on nyt jo tullut monia sellaisia monia
asioita, joita niin kuin miettii, että onkohan tämä nyt näin tai noin, että ei ole tullut sillä
tavalla normaali opettajan työssä ne on ehkä mennyt siinä sitten, joku muu on hoitanut niitä
– ei ole tarvinnut miettiä sellaisia, mutta ihan kuin tällaisia lainsäädännöllisiäkin asioita niin
niistä olisi hyvä olla enempi tietoa . Kyllä mun mielestä mikäli toimin johtajana mahdollisesti
pitempään, niin se tulee kysymykseen.”

Haastateltava suhtautuu koulutukseen myönteisesti, mikäli tehtävä johtajana jatkuu.
Samalla tulee esille opettajan ja johtajan työnkuvan erilaisuus. Heti alkuvaiheessa on tullut
tilanteita, jolloin on ollut tarvetta pohtia asioita monesta eri näkökulmasta ja tehdä päätöksiä johtajana. Voitaneen arvioida, että samalla kun haastateltava on joutunut tilanteeseen,
jossa hänen omat päätöksensä ja vastuu on kasvanut, on siitä seurannut uudenlainen näkökulma työhön. Aiemmin ei ole ollut tarvetta tähän, sillä joku muu on tehnyt ratkaisut. Tilan-
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ne saattaa aiheuttaa epävarmuutta, varsinkin jos on tunne, että on puutteita joidenkin asioiden hallitsemisessa, kuten tässä tapauksessa oli lainsäädännön kohdalla. On mahdollista
olettaa, että tässä tapauksessa tilanne ei ole kaikista optimaalisin tehtävään siirtymisvaiheessa, sillä haastateltavan tunne puutteista johtamisen osa-alueilla voi vaikuttaa tehtävien
hoitamiseen. Toisaalta on silti huomioitava, että esimerkiksi lainsäädännön osuus on vain
osa johtajan työstä ja sekin on viime vuosien aikana muuttunut.
Ennakoivan koulutuksen merkitys on herättänyt keskustelua ja tuottanut erilaisia näkökantoja. Johtamistehtävään kasvetaan ja tähän prosessiin voidaan koulutuksella vaikuttaa. Ennakoivan tai alkuvaiheessa tapahtuvan koulutuksen puuttumisen voidaan sanoa aliarvioivan oppilaitoksen johtajan työn merkitystä. (Hämäläinen 2004, 22.) Pohdinnan
arvoista on, että kaikilla johtajilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua ennen johtajan tehtävään siirtymistä mihinkään koulutukseen. Molemminpuolinen etu sekä työntekijälle että
työnantajalle saattaisi olla koulutuksen suunnittelu ja toteutus riittävän ajoissa ennen tehtävän vastaanottamista. Kuntakontekstit ovat hyvin erilaisia. Johdettavien koulujen koot
vaihtelivat 9–608 oppilaan koulujen välillä. Tämä osoittanee peruskoulun johtajan työn
erilaisuutta. Myös koulujen opettajamäärät vaihtelivat 1–51 opettajan välillä. Tästä voinee
päätellä, että koulutuksen osuus on hyvinkin erilainen eri kunnissa. Myös yhteiskunnallinen tilanne koulutuksen osalta on muuttumassa, sillä pieniä kouluja lakkautetaan ja tilalle
tulee suurempia yksiköitä. Tällöin vaaditaan erilaista osaamista ja ammatillista kasvua
tähän tehtävään. Tätä ei näy vastauksissa, päinvastoin siihen ei uskota, että näin tulee käymään. Missä on se tulevaisuussuuntautuneisuus, joka toisaalta tulee esille vastauksissa
myöhemmin tai miten muutokseen vastataan? Valkama (1991, 2–4) painottaa muutokseen
liittyvän näkemyksen muodostamista koulutuksen avulla. Muutokset ja kehitysprosessit
vaativat suunnittelua toiminnan tarpeiden mukaan. Toiminnallinen joustavuus on tulevaisuuden koulutusorganisaation menestymisen edellytys ja tällöin tarvitaan koulutuksen
avulla uudenlaista tietoa. Tässä tutkimuksessa tuli esille myös niitä käsityksiä, kun koulutusta oli etukäteen saatu. Seuraavissa haastatteluotteissa painottuu ennakoidun koulutuksen tärkeys. Koulutus oli koettu varsin laaja-alaisena ja lainsäädännön osuus tärkeänä,
joskin vain yhtenä osana koulutusta. Kommunikointi ja viestintä oli koettu tärkeäksi
paitsi vuorovaikutustaitona myös suhteessa koulun ympäristöön.
“No semmoisille jotka ovat jo johtajina ollut ja joita siellä kurssillakin oli se on tietysti lisäkoulutusta, mutta sitten periaatteessa meille jotka ei paljoa olla johtajana vielä oltu niin se on
sitä ennakoivaa että kumpanakin koulutusta voidaan pitää.”
”No siinähän käytiin läpi aika laajasti tuota kaikkea että mitä tuohon johtamiseen, koulun
johtamiseen lähinnä liittyy. Että kyllä varmaan minulla ainakin henkilökohtaisesti eniten oli
puutteita justiin näissä tämmöisissä lakipykäläasioissa mutta se oli kuitenkin vaan pieni osa
sitä koulutusta että siinä oli hirveän paljon tämmöiseen asioihin, miten ihmisten kanssa
puhutaan tai miten kannattaa asioita viedä eteenpäin, ihan tämmöistä kommunikointia ja
viestintää. Ja ihan yleisesti siitä että minkälaisten kaikkien tahojen kanssa koulunjohtaja on
sitten tekemisissä. Ja miten sitä viestintää sitten ylläpidetään siihen koko kenttään.”

Haastateltava oli kokenut saadun koulutuksen varsin kattavana ja tarpeellisena etenkin
lainsäädännön osalta. Lisäksi asioiden suunnittelu ja toteutus, kommunikointi ja viestintä
eri tahojen kanssa johtamistehtävän hoidon kannalta nousivat esille. Voitaneen sanoa, että
haastateltava oli kokenut ympäristöön suuntautumisen eri tahot ja siihen liittyvät vuorovaikutustaidot tärkeiksi. Jokinen (2000, 89) on tuonut esiin samansuuntaisesti, että johtaja on
myös koulun ulkoisten suhteiden hoitaja. Samoin Ojanen ja Keski-Luopa (1998) painotta-
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vat koulutuksen laadullista tarvetta. Toimintaympäristön muutos edellyttää valmiutta katsoa asioita laajemmin oman spesialiteetin ulkopuolelta. Koulutustarpeita ovat vuorovaikutus, tieto johtamisesta ja oppimisorganisaatiosta. Nämä näkökannat tukevat haastateltavan
edellä esittämiä käsityksiä. Kuviossa 27 on esitetty johtajien omat mielipiteet siitä, miten
he ovat kokeneet omat mahdollisuutensa kouluttautumiseen.
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Kuvio 27. Johtajien mielipiteet kouluttautumismahdollisuuksien muutoksesta (%).

Omien kouluttautumismahdollisuuksien arvioi 43 % johtajista muuttuneen jonkin verran tai selvästi parempaan suuntaan. Johtajista 44 % katsoi, että kouluttautumismahdollisuudet ovat pysyneet ennallaan ja 36 % ajatteli tilanteen muuttuneen jonkin verran parempaan suuntaan. Johtajista 13 % oli sitä mieltä, että omat kouluttautumismahdollisuudet
ovat muuttuneet jonkin verran huonompaan tai selvästi huonompaan suuntaan.
Mustonen (2003, 186) on tutkimuksessaan todennut, että opettajat eivät välttämättä tiedosta johtamisen nopeaa muutosta ja toimintakentän laajenemista. Tässä mielessä tietoisuutta johtajan työstä olisi mahdollisesti syytä lisätä alkaen opettajankoulutuksesta ja pienentää kynnystä johtamistehtävään siirtymiselle. Toisaalta tällöin olisi aiheellista tarkkaan
arvioida niitä seuraamuksia, joita järjestely aiheuttaa, sillä sen vaikutukset ovat varsin laajat.

8 Tutkimustulokset
Edellä esitettyihin tutkimusongelmiin pyritään etsimään vastauksia tässä tuloksia esittelevässä kappaleessa. Kyselylomaketutkimuksella ja haastatteluilla saatuja tuloksia yhdistämällä kuvataan ja haetaan vastauksia esitettyihin tutkimusongelmiin. Päämääränä on, että
vastauksia pyritään antamaan ja löytämään myös tutkimusprosessin aikana esiin nousseisiin kysymyksiin pohtien ja tulkiten tulosten merkitystä. Tulosten merkittävyyttä tai yleistettävyyttä arvioidaan vertaamalla niitä myös aikaisempiin tutkimuksiin. Tavoitteena on
lisäksi tuoda esiin eri näkökulmia muista aiheeseen liittyvästä tutkimuksista tai kirjallisuudesta. Vaikka pyritään hakemaan kokonaisnäkemystä peruskoulun johtamisesta, huomioidaan kuitenkin johtajien käsitysten erilaisuus. Näkemyksen kokonaisvaltaisuuden
toivotaan tuovan ja muodostavan kuvaa peruskoulun johtajan työstä. Kouluorganisaation
johtamisen katsotaan olevan erilaista verrattuna toisenlaisten organisaatioiden johtamiseen. Tätä on kuvattu edellä kappaleessa 4 luomalla kuvaa peruskoulun johtamiseen liittyvästä monitahoisesta toimintakentästä ja siitä kontekstista, missä johtaminen tapahtuu.
Vaikka tutkimus liittyy kouluorganisaatioon ja sen kulttuurin, katsotaan sen nimenomaisena tavoitteena olevan tarkastella peruskoulun johtamista tapahtuneiden muutosten keskellä ja rakentamalla kuvaa tutkittavasta ilmiöstä. Peruskoulun johtamisen kehitys ja sen
tulevaisuuden suunta ovat tutkimuksissa jääneet varsin vähälle huomiolle. Tutkimus on
haluttu tehdä hyvin käytännönläheisellä tavalla. Tällä tarkoitetaan sitä, että vaikka tiedonhankimenetelmät perustuvat kvantitatiiviseen kyselyyn ja sen jälkeen suoritettuun haastatteluun, on haluttu kuvata tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman yksinkertaisella tavalla
ilman niin sanottua ’kovaa faktaa’ ja tilastollisia menetelmiä. Kyselyjen tuloksia ja haastatteluotteita on yhdistetty ja rakennettu kuvaa peruskoulun johtamisesta tutkimusongelmien pohjalta.
Johtajaksi hakeutuminen
Johtajaksi hakeutumisen syyt vaihtelivat. Nämä syyt on kuitenkin tässä tutkimuksessa
haluttu luokitella siksi, että ne kuvaavat johtajiksi valittujen käsityksiä. Peruskoulun johtajaksi hakeutumiseen liittyvät syyt ovat tärkeä osa-alue kokonaisuudessaan, sillä hakeutumisen motiivit vaikuttavat tehtävän hoitamiseen ja työn laajempaan käsittämiseen. Seuraavan haastateltavan mukaan johtaminen on haasteellista työtä, vaikka aiempaa kokemusta työstä ei olekaan. Johtaminen koettiin haasteelliseksi ja mielenkiintoiseksi työksi.
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”No tuota, ainoastaan se kokemus mitä on johtajan nähnyt tekevän, että ei käytännön kokemusta ei ole ja ajattelin, että varmasti sellaista haasteellista ja mielenkiintoista työtä ja sitten
vapaa-ajallakin joutuu sitä työtä tekemään, tämmöisiä kokemuksia minulla niin kuin tai tuntumia oli aluksi vaan.”

Taulukko 6 osoittaa, että tehtävän haasteellisuus, oma kiinnostus, vaikuttamisen mahdollisuus, urakehitys, vastuu, työnkuva ja ammatillinen kehittyminen muodostavat 51 %
niistä (itsestä lähtevistä) syistä, miksi johtajat ovat hakeutuneet peruskoulun johtajaksi.
Toisaalta peruskoulun johtajaksi on pyydetty, jouduttu, ajauduttu, tehtävä on annettu tai
määrätty ja palkkaus on ollut syynä 49 % tapauksissa (ulkoapäin lähtevät syyt).
Taulukko 6. Peruskoulun johtajaksi hakeutumisen (n) syitä.
Hakeutumisen syy
Haasteellinen tehtävä

n
21

Oma kiinnostus

19

Tehtävä annettiin/määrättiin

18

Vaikuttamismahdollisuus /vastuu

18

Joutuminen

17

Pyyntö/ehdotus

14

Ajautuminen

11

Urakehitys/ ammatillinen kehittyminen

9

Palkkaus

7

Työnkuva

3

Tieto puuttuu

4

Yhteensä (n)

141

Taulukon 6 tulokset on luokiteltu avoimen kysymyksen perusteella. Lomakkeessa kysyttiin: Miksi halusit peruskoulun johtajaksi? Avoimeen kysymykseen oli useimmiten kerrottu montakin eri syytä johtajaksi hakeutumiselle. Taulukon tuloksiin on otettu tärkein
johtajaksi hakeutumisen syistä.
Mielenkiintoista on pohtia vastauksia, joissa peruskoulun johtaja asettaa itsensä ulkopuolelta tulevat perusteet (49 %) tehtävään hakeutumiselle. Ammatillinen kehittyminen ja
urakehitys olivat 9 % vastanneista syynä tehtävään hakeutumiselle. Toisaalta esimerkiksi
tehtävän haasteellisuus, oma kiinnostus, vaikuttamismahdollisuus, urakehitys ja vastuunotto kiinnostivat 48 % johtajista. Tehtävä koettiin haasteellisena ja työtä pidettiin etukäteen mielenkiintoisena ja motivoivana mahdollisuutena kehittää itseä. Myös luova työ ja
omat kehittymismahdollisuudet peruskoulun johtajana nousivat esille.
“… kyllä niin kuin edelleenkin pidän johtajuuden parhaimpina puolina sitä, että se on haasteellista ja sitten se on luovaa työtä ja siinä riittää kehittymistä vaikka kuin pitkälle jos vaan
on haluja ja voimia.”
”Itsenäisyys ja sen haasteellisuus ja motivoivuus ja mahdollisuus kehittää itseään. Siinä on
ne tärkeimmät.”

Oma halu toimia johtajana opettamisen lisäksi ja omien ajatuksien toteuttaminen vaikuttavat olevan johtajaksi hakeutumisen tärkeimpiä syitä. Työn haasteellisuutta ja siihen liittyvää luovuutta pidettiin tehtävässä kiinnostavana. Näitä myönteisiä asioita voitaneen
pitää positiivina sekä työhön liittyvän motivaation myös itsensä kehittämisen kannalta.
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Toisaalta niillä saattaa olla myös työyhteisön kannalta myönteinen merkitys. Juutin
(1995b) mukaan sitoutuminen ja luovuudelle suotuisa ilmapiiri vaikuttaa joustavan ja
sitoutuneen organisaation muodostumiseen. Tällaisen toimintakulttuurin muodostumista
on johtamisella mahdollisuus tukea. Myös vaikuttamismahdollisuuden ja oman vastuun
lisääntyminen lisännee työhön liittyvää sitoutumista ja motivaatiota. Mahdollisuus ja
kiinnostus vaikuttaa päätöksentekoon osoittanee halua toteuttaa omia ajatuksia ja ideoita
koulun toiminnan kehittämisessä. Vahervan (1998, 233) mukaan oppiminen työpaikalla
on paljolti riippuvainen yksilöstä itsestään, vaikka työtehtävät olisivatkin haasteellisia.
Toisaalta uudet haasteet ja muutokset virittävät motivaatiota uuden oppimiseen ja kehittymiseen. Vaikka sisäiset ja ulkoiset syyt olivat lähes samansuuruiset, ulkoisten syiden suuri osuus antaa aihetta pohtia työhön sitoutumisen, halun ja kyvyn osuuksia peruskoulun ja
sen johtamisen muutoksessa. Ulkoisista syistä on esimerkkinä seuraava haastateltavan
lainaus.
”En tiedä olenko halunnut. Olen oikeastaan joutunut. Meillä on tuota sillä tavalla, että meidän toinen viranhaltija on hoitovapaalla ja sitten on kolmas virka on väliaikaisesti täytetty,
niin meillä on kummassakin viransijaiset. Ja johtajaopettaja jäi tosiaan eläkkeelle tammikuun lopulla, niin ne niin kun tavallaan, tuli nämä tehtävät minulle, ettei siinä nyt oikeastaan
niin kuin siinä mielessä ole, että minä olen ainoa vakinainen henkilö…”

Johtajan tehtävissä toimivat siis lähes puolessa tapauksissa (ulkoiset syyt) sellaiset johtajat, jotka eivät ole tätä työtä hakeneet, vaan he ovat esimerkiksi joutuneet, ajautuneet tai
tehtävä on heille annettu. Tulos on varsin tärkeä, sillä se ei osoita omaa aktiivisuutta,
kiinnostusta tai motivaatiota vaan voidaan ajatella kuvastavan lähinnä yksilön passiivista
roolia ja sopeutumista. Haastateltavan sanomana ilmenee tehtävään joutuminen ilman
omaa kiinnostusta ja halua. Vaikka järjestelyt kesken kouluvuoden ovat olleet välttämättömät, on peruskoulun johtajan tehtävät sälytetty haastateltavalle ilman hänen motivaatiotaan ulkoisin järjestelyin. Vaikka voidaan olettaa, että tämäntyyppinen johtajajärjestely on
tilanteeseen sopiva ja luonteva ratkaisu, on silti paikallaan pohtia, onko se perusteltavissa
koulutuksen järjestäjän tai johtajan itsensä näkökulmasta. Kappaleessa 4 kuvatut johtamisen haasteet, vastuullisuus, uudistaminen, tavoitteellinen kehittäminen, nopeaan muutokseen valmistautuminen tai itseuudistuva koulu, tuntuvat tästä näkökulmasta katsottuna
verraten kaukaisilta tavoitteilta. On silti aiheellista huomioida, että koulun tai kunnan
opettajamäärällä on vaikutusta edellä kuvattuun järjestelyyn, mutta se ei välttämättä poista muita ratkaisumahdollisuuksia. Johtajien valintaan on aiheellista kiinnittää entistä
enemmän huomiota. (Hämäläinen 2004, 22).

8.1 Johtajien käsityksiä peruskoulun muutoksista
Peruskoulussa tapahtuneita muutoksia kartoitettiin kysymällä johtajien näkemyksiä heidän työnsä kannalta ja miten he ovat nämä muutokset kokeneet. Asiaa on mahdollista tarkastella myös laajemmin työelämän ja lainsäädännön näkökulmasta. Koulujen toiminta ja
johtaminen muuttuvat yhteiskunnan kehityksen kautta. Erilaiset muutostrendit ovat osa
koulujen toimintaa ja voitaneen otaksua, että myös tulevaisuudessa tämä kehitys jatkuu.
Lehtisalon ja Raivolan (1999, 213) mukaan oppilaitokset ovat jatkuvassa liikkeessä, mikä
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johtuu niiden keskeisestä yhteiskunnallisesta asemasta ja niiden kytkennöistä muihin tärkeisiin instituutioihin. Johtamisessa tarvitaan tulevaisuudessa muutoksia, mukautumista
ja kykyä oppia muutoksista ja laajemmasta liikkumavarasta. Muutoksen ymmärtäminen
ja henkilökohtainen kokeminen ovat johtajille asetettuja haasteita. (Ammatiltaan johtaja
1994, 10, Joronen 1996, 44). Tutkimuksen yksi tehtävä oli selvittää niitä peruskoulun
muuttumiseen liittyviä osatekijöitä, joita tutkitut ovat kokeneet ja käsittäneet tärkeiksi
työvuosiensa aikana. Millä tavalla peruskoulu on muuttunut viimeisten vuosien aikana
johtajien kokemusten perusteella?
Muutosten hahmottamista pidetään tässä tutkimuksessa tärkeänä johtamisen kuvaamisen ja sen arvioimisen kannalta. Tavoitteena on kuvata peruskoulun kehitystä ja muutosta
johtajien käsitysten avulla. Tällä arvioidaan olevan käytännön tutkimuksen ja kehittämistyön kannalta merkitystä siksi, että kehityksen analysoiminen auttaa ymmärtämään laajempaa viitekehystä peruskoulun johtamiselle ja asettaa vallitsevat käytännöt kehityksensä avulla siihen kontekstiin, missä ne ovat. On mahdollista myös pohtia, miltä osin
peruskoulun muutos vastaa niihin haasteisiin, joita koulutuksen kehittäminen vaatii tällä
hetkellä. Näkemys johtamisesta on Bennisin & Nanusin (1986) mukaan muuttunut,
vaikka sen pätevyystekijät ovat säilyneet ennallaan. Ymmärrys johtamisesta ja siitä,
miten se toimii on muuttunut. (Emt. 1986, 10). Kehittyvät ja muuttuvat rakenteet auttavat
näkemään peruskoulun kehitystä kokonaisuudessaan. Kysymys on tärkeä siksi, että on
tarpeellista tietää käsitykset yleisemmällä tasolla peruskoulun muutosprosessissa. Tällä
on vaikutusta siihen, miten oma työ koetaan yhteiskunnassa laajemmin. Tätä kehitystä on
kuvattu kirjallisuuden perusteella kappaleessa 4. Taustatiedoista kävi ilmi, että johtajien
keskimääräinen työkokemus opetusalalla oli 57 % osalta yli 20 vuotta. Työkokemusta
johtajana vastaavalta ajalta oli 15 % vastaajista. Haastatteluilla oli mahdollisuus tarkentaa niitä käsityksiä ja kokemuksia, joita varsinkin pitkän kokemuksen omaavilla ja peruskoulun koko ajanjakson työskenneillä johtajilla oli peruskoulun muutoksesta. Tässä tutkimuksessa kuvaan peruskoulun muutosta pääosin yhden johtajan näkökulmasta, jonka olen
nimennyt H1. Haastateltava omasi mielestäni ne kriteerit, joiden kautta peruskoulun muutoksen aikaa voidaan kuvata. Hänen käsityksensä peruskoulun koko ajalta nousivat haastattelussa ja sen analyysissa yhä enemmän tärkeälle sijalle nimenomaan pitkäaikaisen johtamiskokemuksen ja myös peruskoulun alkuvaiheen kokeneena opettajana ja johtajana.
”Jos hallintoa ajattelee, niin se on tietysti suurin muutos, että se keskusjohtoisuus – jopa niin
kuin koulutoimenjohtajat 70 ja 80-luvulla – niin oli hyvin tärkeätä, että alueellisesti kokoonnuttiin ja jaettiin tehtäviä. Kuka valmistelee minkäkin sektorin alueen, jonka määräys on tullut ylhäältä päin ja että miten se viedään kentälle ja miten se toteutetaan. Nyt ei ole enää
mitään tämmöistä. Ei tule niin kuin ylhäältäpäin tämmöisiä määräyksiä, joita pitäisi yhdessä
niin kuin miettiä, että miten ne viedään kentälle toteutettavaksi. No siinä on jotain hyvää,
mutta siinä on sitten haittaakin sillä tavalla, että nyt taas vähän joka kunnassa työskennellään
samojen asioiden kimpussa ja tavallaan tuhlataan sitä energiaa kun kaikki tuhlaa sitä samaan
asiaan ja saman asian keksimiseen, minkä joku toinen on jo keksinyt pikkuisen paremmalla
tavalla.” (H1)
”Samoin sitten sinä aikana joutui erittäin paljon perehtymään lakiin ja siihen lain henkeen
sillä tavalla, että oppi ymmärtämään, miksi tiettyjä asioita säädellään tietyllä tavalla ja myös
oppi ymmärtämään sen, että kun tuli nämä uudet lait joissa normeja vähennettiin niin siinä
vaiheessa sitten täytyikin kunnan tasolla määritellä tiettyjä asioita tarkemmin kun ennenhän
se normiasetus oli hyvin tiukka.”
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Haastateltavan käsityksen perusteella keskusjohtoisuuden ajanjakson jälkeen monet vanhat hallintopohjaiset ohjeet ja kontrollin muodot poistuivat ja päätösvaltaa siirrettiin koulutuksen järjestäjälle sekä kouluille. 1990-luvun alkupuolella toistuvat leikkaukset saivat
kriittisesti arvioituna aikaan muutoksia, joiden vaikutukset tuntuvat edelleen. Näitä olivat
opetusryhmien kokojen suurentuminen, koulujen lakkauttamiset ja koulutuksen laadun
laskeminen. Talouslaman vaikutuksen seurauksena nousi esille myös puutteita koulujen
hallinnollisessa valmiudessa. (Nikkanen & Arffman & Huttunen & Välijärvi 2000.) Johtajan työn luonne muuttui tai on muuttumassa. Ylimitoitettua säätelyä ryhdyttiin purkamaan koulutuksen alueella 1990-luvulla lainsäädäntöä yksinkertaistamalla, hajauttamalla
hallintoa paikallistasolle ja oppilaitoksille. (Paronen 1996, 50). Haastateltava totesi, että
koulujen oman kehittämistyön ja arvioinnin osuus korostui ja lisääntyi. Tällöin puhutaan
koulun sisäisestä kehittämisestä suhteessa paikkakunnan omiin tai valtakunnallisiin ja
jopa kansainvälisiin koulutustarpeisiin. Päätösvallan lisääntymistä koulutasolle ei ole
välttämättä koettu positiivisena asiana. On mahdollista, että kuntatasolla on haastateltavan mielestä tehty päällekkäistä työtä ylhäältä tulleiden määräysten ja asioiden toteuttamisessa. Koulujen ja kuntien välisellä yhteistyöllä, kuten aikaisemmin toimittiin, ja tehtävien jakamisella on ollut tärkeä merkitys työn selkiyttämisen kannalta. Myös Mustosen
(2003, 180) tutkimuksessa tuodaan esiin se, että johtajat odottavat selkeämpiä tavoitteita,
toimintaohjeita ja -valtuuksia. Keskushallinnon tulisikin huolehtia keskeisistä linjauksista ja koordinoida selkeästi niihin liittyvät päätökset.
Peruskoulun muutosta pidetään seuraavien haastateltavien mielestä yhteiskunnan muutoksen seurauksena. Johtajan työstä tulee luovaa, entistä enemmän vastuullisempaa ja
uudistuksia organisoivaa toimintaa, jonka vastuualueena on oman koulun kehitys arvioivana ja myös omaa työtään systemaattisesti kehittävänä. (vrt. Erätuuli & Leino 1992, 6–
12, ks. myös Oksanen 2003, 11–16). Yhteiskunnallista muutosta kuvaavat seuraavien
haastateltavien vastaukset pitkältä aikaväliltä. Muutosta on tapahtunut sekä asenteissa ja
siinä, että asiat muuttuvat nopealla aikavälillä.
”No ihan suurin muutos on muutostahti eli kaikki muuttuu huomattavasti nopeammin kuin
ennen ja sitten toinen muutos on se, että yhteiskunnassa on tapahtunut niin paljon, että myöskin niin kuin oppimisen arvostus on toisenlainen että jos ajatellaan jotakin 60–70-lukua,
60-luvulla itse olin koulussa, 70-luvulla pidin ensimmäisiä oppitunteja niin silloin arvostettiin sitä opetusta ja oppia, oppimista minusta toisella tavalla, koska sitä kautta päästiin parempiin ammatteihin. Nyt siis jotenkin tuntuu siltä, että se on enemmän joillekin lapsille semmoinen riesa se koulunkäynti kuin se, että se olisi etu. Että tämmöisissä asenteissa on tapahtunut
aika paljon muutoksia. Yhteiskunnallinen muutos. Ja se on sitten aiheuttanut näitä.”
”Kyllä siinä on tuo tietenkin ajan myötä muutos ollut vähän tuo järjestys minkä tuossa sanoit
eli silloin aluksi niin se oli sitä, että ne oli nämä valtakunnan päätökset ja tarkastajakäynnit ja
kaikki tämmöiset, mitkä siihen niitten päätösten valvomiseen liittyen tapahtui kouluilla niin
se loi sen ilmapiirin, että se oli se asia, joka ainakin piti olla kunnossa ja eli se oli se ensimmäinen. Mutta sitten niin nämä päätökset…olihan sekin vaihe siinä, että sitten kun tuli tänne
alemmas lääneihin, läänithän oli yhteen aikaan aika merkittävä eli siellähän ne tarkastajatkin
olivat. Mutta kun ne vähensi sitä tarkastamista, niin sitten tuli semmoista läänin koulutusta,
jossa täältäkin …kin oli rehtorit milloin tuolla niin Ähtärissä, milloin Seinäjoella niin missä
milloinkin, niin Saarijärvellä niin yhdessä kouluttautumassa ja siellä oli läänin nämä tarkastajat usein niin kuin järjestämässä niitä ja sitten myöskin vastaamassa siitä koulutuksesta. Että
kyllä se oli semmoista aikaa, että siinä selvästi oli niin että painotukset tuli sieltä ja niitä piti
sitten yrittää myöskin toteuttaa.” (H1)
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Haastateltavien mukaan peruskoulun alkuvaiheessa johtajan työhön liittyivät annettujen
ohjeiden välittäminen ja määräysten toteuttaminen. Muutokset tulevat ilmi myös opetuksen ja oppimisen arvostuksessa, joiden katsotaan kehittyneen negatiiviseen suuntaan.
Koulutusta ei pidetä niin arvokkaana asiana eri ammatteihin suuntautumisessa. Kunnallisen itsehallinnon vahvistuminen ja hallinnon rationalisointi nousee esille lääninhallinnon
merkityksen vähentymisenä. Aikaisemmin koettiin, että päätöksien toteutumista valvottiin tarkasti lääninhallinnon tarkastajien toimesta, mikä vaikutti johtamiseen tärkeällä
tavalla. Lääninhallitusten ja niiden kouluosastojen alueellinen merkitys alkoi vähentyä
1980-luvun loppupuolella. (Lehtisalo & Raivola 1999, 210). Toisaalta voidaan todeta,
että peruskoulun ja sen alkuvaiheen keskusjohtoisuus oli oikeutettua järjestelmän toimivuuden kannalta. (Sarjala 1996, Antikainen, 2002, 15–27). Keskeisin perustelu lienee se,
että tällä menettelyllä pyrittiin välttämään siirtymävaiheessa mahdollisia alueellisia eroja
kouluttautumisessa. Kuitenkin katsotaan, että yksityiskohtainen normiohjaus on sisältänyt puutteita rakenteen, luovuuden, paikallisten tarpeiden ja päätöksenteon osuvuuden
osalta. (Nikkanen 1996). Vuosien kuluessa kritiikki kuitenkin voimistui yksityiskohtaista
ohjausta kohtaan, vaikka paikallinen aloitteellisuus kasvoikin. (Antikainen 2002, 15–27).
Koulutuksen hallintokulttuuri on muuttunut, sillä valtion rooli palvelujen tuottajasta on
muuttunut palvelujen mahdollistajaksi.
Kuvio 28 havainnollistaa johtajien kokemuksia muutoksesta omassa työssään. Tutkittavia pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan peruskoulun muutoksen suuntaa omasta
näkökulmastaan. Käsitykset tapahtuneiden muutoksista olivat pääosin positiivisia. Johtajista 56 % ajatteli, että peruskoulu on kehittynyt jonkin verran tai selvästi parempaan
suuntaan. Tilanne on ennallaan 24 % osalta. Peruskoulu on kehittynyt huonompaan tai
selvästi huonompaan suuntaan 20 % mielestä.
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Kuvio 28. Peruskoulun muutos johtajien arvioimana (%).

Koulutusjärjestelmään muutos tulee esille lainsäädännön vapauttamisen kautta Ojalan
(1998) mielestä kaikilla koulutuksen tasoilla. Toimintavapaus suhteessa valtioon ja kuntiin on kasvanut ja vapaus toiminnan toteuttamiseen on lisääntynyt normiohjauksen pur-
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kamisen vuoksi. On arvioitu, että koulutuksen, opetuksen tehokkuuden ja tuloksellisuuden lisääminen ovat vaikuttaneet koulujen toimintaan ja sen muodostumiseen. Kaikilla
koulumuodoilla ja -tasoilla on Helakorven (2000, 14–16) mielestä liikaa toimintaa, mitkä
liittyvät uudistuksiin. Kasvatukselliset päämäärät ovat jääneet taustalle ja koulua ohjaavat markkinavoimat ja suuri hallinnoiminen. Kasvatuskeskustelua koulutuksen päämääristä ja kasvatusmenetelmistä arvoista olisi syytä käydä myös yleisellä tasolla. (ks. myös
Niiniluoto 1990, 95–96). Koulutyön muutos monimuotoisemmaksi kävi ilmi haastateltavien mielipiteistä.
Peruskoulun muutoksen osa-alueita
Taulukko 7 tarkentaa peruskoulun johtajien käsityksiä peruskoulussa tapahtuneista muutoksista. Tutkittavia pyydettiin asettamaan vaihtoehdot (1–12) omasta mielestään tärkeysjärjestykseen, miten he ovat asiat kokeneet. Mitkä ovat suurimmat muutokset, jotka ovat
työuran aikana tulleet esille? Vastauksista on laskettu mediaanit ja keskiarvot kuvaamaan
keskimääräisyyttä. Vaihtelua mittaavana tunnuslukuna on käytetty keskihajontaa. Vaihtoehtojen keskimääräisyyden tarkastelussa mediaani kertoo, mikä on kyseisen muuttujan
suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen keskimmäinen havainto. Mitä pienempi
mediaani tai keskiarvo on, sitä tärkeämpänä vastaaja on pitänyt kyseistä väittämää. Taulukossa vastaukset on esitetty tärkeysjärjestyksessä näiden arvojen perusteella.
Taulukko 7. Peruskoulun muutoksia johtajien arvioimina.
Muutos peruskoulussa

Md

x

s

Tietotekniikka

3

3.89

.240

Arviointi

4

4.54

.210

Opetussuunnitelma

4

4.73

.229

Esiopetus

4

4.76

.286

Lainsäädäntö

6

5.76

.226

Talous

6

5.84

.262

Työmäärä

7

7.17

.261

Koulujen lakkauttaminen

8

7.53

.297

Yhtenäinen peruskoulu

8

7.69

.310

Päätöksenteko

9

8.19

.250

Tehtävien yhdistäminen

9

8.22

.284

Sidosryhmät

9

8.83

.213

Mediaanit ja keskiarvot eivät kovin suuresti poikkea toisistaan. Opetussuunnitelma, arviointi, tietotekniikka ja esiopetus nousevat peruskoulun muutoksina eniten esille. Opetushallitus määrittelee opetussuunnitelman perusteet ja kunnilla on velvollisuus huolehtia,
että kunnan kussakin koulussa on opetussuunnitelma. Kunnilla ja oppilaitoksilla on aikaisempaa suurempi mahdollisuus vaikuttaa opetussuunnitelman sisältöihin ja kehittämisajatuksiin. On haluttu korostaa paikallisen näkökulman merkitystä opetuksen sisällöissä ja
opetuksen järjestämisessä. (Paronen 1996, 51.) Muutosten nopeutuminen ilmenee opetussuunnitelmauudistusten yhä nopeutuvana tihentymisenä. (Huusko & Haapala 2002, 85).
Haastateltavan (H1) sanomana käy ilmi, että opetussuunnitelmatyö on muodostanut var-
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sin tärkeän osan pitkän ajanjakson aikana. Tähän työhön liittyvä epätietoisuus oli aiheuttanut myös hämmennystä koulukohtaisessa työskentelyssä. Lienee niin, että opetussuunnitelmatyön vastuun siirtyminen kunta- ja koulutasolle on aluksi uutena toimintatapana
koettu paitsi askarruttavana, myös haasteellisena, sillä selkeitä ohjeita ei välttämättä ole
ollut tarjolla.
”…selvästi oli niin että painotukset tuli sieltä ja niitä piti sitten yrittää myöskin toteuttaa.
Mutta sitten kun tuli nämä opetussuunnitelmat alkoi saada niin kuin enemmän kouluväen
mielessä jalansijaa, niin silloinhan siirryttiin näihin koulukohtaisiin tai kuntakohtaisiin ensin
ja sitten koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Ja niin siellä sitten painopiste tuli tietenkin
sinne koululle ja siinä sitten oli. Oli tosin sitä, että vähän tavallaan hukassa että niin mitä nyt
tehdään koululle että mikä on järkevää, mikä on luvallista tehdä koululla ja sitten mikä taas
tulee niin kuin valtakunnallisena. Siinä meni aika kauan aikaa kun ihmeteltiin ja ihmettely
taitaa olla edelleenkin vähän kun nämä uudet opetussuunnitelman perusteet on, että ne taitaa
olla vähän taas tarkentumassa siitä että missä määrin tehdään koululla.” (H1)

Opetussuunnitelman muutosten osuutta pidettiin kyselyn perusteella varsin korkeana ja
sillä voitaneen arvioida olevan tärkeä merkitys peruskoulun muutokseen liittyneissä käsityksissä. Mielenkiintoista on toisaalta havaita lainsäädännön osuuden alhaisuus, sillä toisaalta tutkittavat tuovat ilmi lainsäädäntöä johtamiseen vaikuttavana ohjaavana tekijänä
(kappale 8.4). Samoin talouteen, työmäärään, koulujen lakkauttamiseen, tehtävien yhdistämiseen ja päätöksentekoon liittyviä muutoksia ei pidetä kyselyn perusteella niin suurina. Arviointi ja kehittäminen ovat sidoksissa toisiinsa. (Lehtisalo & Raivola 1999, 223).
Arviointi nousi kyselyssä tärkeänä esille, mutta haastatteluiden osalta ei. Arviointijärjestelmä tuli koulutukseen 1990-luvun aikana eikä sen merkitystä voida tulevaisuuden kannalta väheksyä. (Emt. 1999). Sidosryhmiin kohdistuneet muutokset ovat kaikista pienimpiä. Alava (2004, 62) on painottanut koulutuksen arvioinnin ja oppilaitoksen markkinoinnin osuutta johtajan työssä. Ne ovat perusosaamista, jonka lisäksi myös suhdetoiminnan
taidot johtamisen osa-alueena nousevat esille. Kyky ylläpitää suhteita koulun ympäristöön ja sidosryhmiin ovat yhä enemmän esillä johtamisessa. Seuraavat peruskoulun muutokseen liittyvät kuvaukset ovat kattavia ja kuvaavat muutoksen eri vaiheita. (vrt. Käppi
2000, 13–28).
”Peruskoulun aikaanhan siellä on ollut ja niin se alkuaika niin se nyt oli sitä peruskoulun alkupuolen aikaa, että siinähän oli melkoinen uudistus kyllä tuo peruskoulu silloin että sitä tuntui
että jotka silloin oli niin kuin kansakoulun opettajina niin sitten siirtyi siihen peruskouluun
niin se tuntui, että se jopa ahdisti aika montaa ihmistä, opettajaa. Mutta sitten kun siihen päästiin sisälle niin huomattiin, että kyllä siinä myöskin tuli semmoista, osittain vapautta siihen
työn tekemiseen. Että se ei ollut ihan niin kaavoittunutta kuin mitä se siellä kansakoulun puolella oli. Mutta sitten taas tuosta peruskoulun alkuajoista että siinähän, minä ymmärsin niin,
että siinähän oli semmoista niin kuin sitä idealismia aika paljon siinä alkuaikoina. Ja sitten
se niin kuin veti vähän henkeä että huomattiin, että ei se nyt ihan niin mennytkään kuin mitä
oletettiin. Että tuo lakipuolihan, jotka silloin sitoi johtajan ja rehtorin työssä aika tarkkaan,
että mitä koulussa tehtiin, niin se oli edelleen hyvinkin tiukka ja säännelty että mikä oli luvallista, miten sai tehdä ja toimia ja sitten kuitenkin opetuspuolella oli niitä tavoitteita aika
kovastikin jo. No sitten niin kun vuosia meni eteenpäin niin siinä pikkuhiljaa niin tuo lainsäädäntö sitten löystyi ja siinä tuli enemmän koulun tasolla päätettäviä asioita. (H1)

Haastatteluosuus (H1) kuvaa peruskoulun muutosta viimeisen kahdenkymmenen vuoden
aikana siten, kuinka peruskoulun johtaja on sen omakohtaisesti kokenut. Peruskou-
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lu-uudistus ’oli melkoinen’. Se ahdisti heitä, jotka olivat tottuneet kansakoulun perinteeseen, mutta toisaalta se toi myös vapautta ja idealismia koulutyöhön. Vapauden tunne
työssä tuntui alkuvaiheessa tärkeältä. Kansakoulusta peruskouluun siirtymisen jälkeen oli
havaittavissa, että oli päästy irti kansakoulun ’kaavoittuneisuudesta’. Haastateltava koki,
että peruskoulun alkuvaiheessa oli olemassa jonkinlaista idealismia peruskoulun suhteen.
On mahdollista, että uudistuksen jälkeen tuli jonkinlainen ’suvantovaihe’, jolloin tarvittiin
hengähdysaikaa (’veti henkeä’). Tämän jälkeen huomattiin, että kaikki ei mennytkään
kuten suunniteltiin ja uudet muutokset olivat edessä. (ks. myös Käppi 2000, 284.) Johtamisen osalta peruskoulun alkuvaihe oli haastateltavan käsityksen mukaan hyvinkin tiukka ja säännelty. Pohdittiin, mikä oli luvallista. Toisaalta opetukseen liittyi lisääntyvä
tavoitteellisuus. Vähitellen koulun tasolla päätöksenteko lisääntyi lainsäädännön löystyessä, kuten kappaleessa 4 todettiin.
”Niin siinä sitten myöskin tuntui, että sitä johtajaa tarvittiin nyt vähän eri tavalla kun mitä
aikaisemmin. Eli ei niinkään valvomaan, että kaikki ryhmät on just prikulleen niin kuin ne
saisi olla vaan, että siinä ajateltiin tätä opetuksellista puolta enemmän ja tosin ainakin täällä
…ssa niin monet tämmöiset säästöasiat, mitkä silloin yllättävän pitkään on ollut niin kuin
aina tapetilla niin ne on vienyt niin kuin vähän terää siitä pois, että on joutunut ajattelemaan
hyvin paljon niin kuin että johtajiakin on pantu vastuuseen että ne niin kuin ne säästöt saadaan määrätyn suuruisina. Ja se sitten esti sitä sellaista kehittämistyötä, joka olisi niin kuin
vähän reilummalla taloudella ollut sitten paljon nopeampaa ja paljon edistystä olisi tapahtunut sillä tavalla. Ja niin kuin joskus muistan itsekin kun tuolla kokouksessa sitten on ollut
joissa tuli sitten vähitellen nämä tämmöiset niin kuin erikoistumisetkin siinä, että kouluilla
tuli kaikenlaista mitä oli sitä omaa profiilia siinä, niin kiukustuneena siinä sitten joskus
sanoin, että niin meidänkin koulu haluaisi erikoistua johonkin muuhun kuin säästämiseen. Eli
se oli sellainen niin kuin tuntui että pääasia kaikessa.”. (H1)

Haastateltavan käsityksen perusteella lainsäädännön uudistaminen alkoi, mikä toi päätösvaltaa koulutasolle ja johtajan työ muuttui muutosten seurauksena. Peruskoulun johtajaa
tarvittiin enemmän myös opetuksellisella puolella (vrt. pedagoginen johtaminen). Haastateltavat kokivat taloudellisen lama-ajan vaikutukset kielteisinä johtamisen ja kehittämisen kannalta (yhteiskunnallinen tekijä; rakennemuutos). Toisaalta koulut omaleimaistuivat ja hakivat vahvuuksiaan, mutta säästäminen vaikutti kielteisesti koulun kehittämiseen. (”säästämiseen erikoistunut koulu”). Edellä mainittu taloudellinen kehitys tulee esille myös Nikkasen (1993, 222–244) kuvaamana. Johtajat ovat monentyyppisten talousongelmien äärellä. Talousvastuu on kasvanut ja tulevaisuudessa koulujen sisäisessä kehittämisessä joudutaan huomioimaan entistä tarkemmin taloudellinen perusta, mikä tuli esiin
haastateltavan sanomana.
”Se oli jo laman aikana tietenkin mutta se alkoi jo reilusti aikaisemmin eli silloin, kyllä se oli
–80 luvun sieltä loppupuolelta jo ennen kuin tuo tuli tosiaan tämä lama niin pantiin määriä
että niin monta prosenttia, 1 % pitää saada siitä talousarvioin määräämästä rahamäärästä niin
kuin säästettyä tai 2 % tai mikä milloinkin oli ja sitten nämä yllätykset, jotka vuoden lopussa
yleensä tuli, että jotakin rahaa oli käyttämättä niin sitten ne pantiin niin kuin jäihin, että niitä
ei saanut niin kuin ….” (H1)
”Mutta kyllä jollakin lailla näen että omalla paikkakunnalla niukkuutta jaetaan eli ei ole
varaa eikä rahaa. Monta asiaa haluaisi tehdä ehkä toisin, mutta kyllä se on yksi semmoinen
tietysti, joka aiheuttaa opettajissa ylipäätänsä semmoista lamaantumista.”
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Jälkimmäinen haastateltava omasi kokemusta useamman kunnan opetustoimen johtavissa tehtävissä. Hän on kokenut talouden tiukentuneen työtehtävissään. Toiminnan kehittämisen esteenä on yleisesti pidetty kuntien heikentynyttä taloutta. (Alava 2004, 61). Sillä
on ollut vaikutuksensa myös koulun toimintaan ja niihin mahdollisuuksiin, joita olisi
mahdollisesti muutoin paremmassa taloudellisessa tilanteessa käytössä. On esitetty arvioita, että kunnat ja koulut ovat eriarvoisessa asemassa taloudellisesti. (esim. Nikkanen
1993.) Niukentuneiden varojen kohdentaminen kunnassa määräytyy niiden arvojen pohjalta, mitkä kunnassa koulutukselle asetetaan. Koulutukseen liittyvät tavoitteet ovat silti
yhteneväiset koko maassa. Toisaalta Huusko ja Haapala (2002, 86) toteavat kriittisesti,
että kehittäminen-sanan taakse on kätketty varsinkin arkikielessä monesti koulutoimessa
tehdyt taloudelliset säästöt. Voitaneen arvioida, että kehittäminen on saatettu ymmärtää
taloudellisten säästöjen tekemiseksi. Antikaisen (2002, 19) mielestä keskeisin piirre
1990-luvulla ovat olleet hajauttamista aiheutuneet seuraukset kunnissa taloudellisten
resurssien ohjaamisessa. Tällä lienee vaikutuksensa opettajien mielialaan, joka tulee esille
haastateltavan sanomana. Siksi voisi olettaa tiukan taloudellisen tilanteen vaikuttavan
myös opetustyöhön. Säästötoimenpiteet saattavat vaikuttaa koulun sisäiseen kehittämistyöhön kielteisesti, mutta toisaalta niukalla taloudella voi olla innovoiva vaikutus luovuuteen. (esim. Nikkanen 1993, 243). Tämä erilainen käsitys tuli esille haastateltavan sanomana.
”…jos meillä on tahtoa toimia oppilaan hyväksi niin, että hän saisi elämässä tarvittavat tiedot
ja taidot ja kasvaisi ihmisyyteen, niin ainakin se suunta on kaikilla sama. Mutta toki meissä
on eroja ja tietenkin myöskin ne resurssit jonkun verran vaikuttaa. Kuitenkin liikaa monesti
painotetaan resurssien merkitystä, että me ei voida tehdä nyt sitä kun ei saada resursseja. Kun
käytännössä kuitenkin monet asiat ovat tahtoasioita, tahdotaanko tehdä sitä vai ei eli mikä se
on se meidän unelma siitä työstä että onko se unelma sitä että päästään mahdollisimman
vähällä vai onko se unelma sitä että me saadaan ne lapset oppimaan.”

Resurssien vähentyminen voi toisaalta lisätä henkilökunnan yhteisvastuuta ja toisaalta se
voi johtaa myös kilpailuun voimavaroista koulun sisällä. (Lahdes 1992, 129). Arvokeskustelun käyminen koulutuksen säästötoimista olisi kuitenkin tarpeellista, sillä säästöjen
perustelut ja niiden tekotavat vaihtelevat kunnittain. Kunnat lienevät tässä asiassa eriarvoisessa asemassa. Kunnissa, joiden talous on tiukka, on resurssien kohdentaminen oleellisin kysymys. Toisin sanoen kunnat ovat leikkausten toteuttamisessa tehneet valintoja,
joilla on ollut vaikutusta koulutoimen resursseihin. Kyse on siten myös valinnoista kunnan eri palvelusektoreiden välillä. (Ojala 1998, 146, ks. myös Humanismin paluu tulevaisuuteen 1993, 120). Ekholm (1992, 24–25) on pohtinut, miten pienenevillä resursseilla on
mahdollisuus säilyttää toiminnan laatu ja mahdollisesti myös parantaa sitä.
Keskeyttikö lama hyvin alkaneen muutosprosessin vai hidastiko se sitä? Oliko tällä
pysähdyksellä kenties positiivista merkitystä siten, että koulutuksen osalta ryhdyttiin pohtimaan erilaisia uusia tai vaihtoehtoisia tapoja? Toisaalta voitaneen kysyä myös sitä,
ovatko nämä uudet tai vaihtoehtoiset tavat tuoneet kirjavuutta tai jopa epätasa-arvoa koulutukseen, sillä kunnat ja koulutuksen järjestäjät ovat taloudellisesti erilaisessa asemassa.
Kuntien mahdollisuudet koulutuksen järjestämiseen vaihtelevat. Päätöksentekoa on
samanaikaisesti delegoitu paikallistasolle ja koulutasolle. (ks. myös Humanismin paluu
tulevaisuuteen 1993, 11, 22). Voitaneen arvioida, mitä seuraamuksia tällä arvovalintojen
tekemisen siirtämisellä koulutasolle ja johtajien tehtäväksi on. Mahdollista on nähdä, että
talouteen liittyvien asioiden osaaminen ja perustietojen tunteminen muodostuu päätösval-

116
lan lisääntymisen myötä yhä tärkeämmäksi koulun johtamista määrittäväksi tekijäksi.
Kun taloudellinen vastuu kasvaa, tulisi johtajien taloushallinnon osaaminen saattaa
samanaikaisesti sen vaatimalle tasolle.

8.2 Johtamisen muutoksia
Tässä luvussa tarkastellaan peruskoulun johtamiseen liittyviä muutoksia siltä pohjalta,
miten kyselylomake ja haastattelut toivat esille johtajien käsityksiä. Tarkastelun kohteena
ovat johtamisen muutos, johtaminen ja yhteistyötahot, johtaminen ja kehittäminen, johtajien koulutus ja lisäkoulutus sekä johtajien esimiesten käsityksiä peruskoulun johtajan
roolista muutoksessa. Peruskoulun johtamisessa tapahtuneet muutokset heijastavat yhteiskunnan kehitystä. (Their 1994, 13, Juuti 1996, 248, Vulkko 2001, 1). Peruskoulun kehitykseen liittyvä johtamisen malli on sanottu olevan varsin pysyvä ja sen muuttuminen on
hidasta. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että johtaminen on noudattanut yleistä
yhteiskunnallista kehitystä. Voitaneen kuitenkin todeta, että perinteinen modernin johtamisen malli on kasvavassa ristiriidassa yhteiskunnallisen kehityksen kanssa ja uusien toimintatapojen kehittäminen edellyttää yhteiskunnan ja kulttuurin ainesten muuttumisen,
kehityksen ja vaihtoehtojen tarkastelua. Yhteiskunnan kehitys muodostaa johtamisen laajemman viitekehyksen. Johtaminen ei välttämättä enää ole pelkästään asioiden hoitamista ja hallintoa, vaan yhteistyö on laajentunut peruskoulussa monella eri osa-alueella.
Ihmisten johtaminen korostuu yhä enemmän tulevaisuudessa yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Tällöin on esitetty myös vaatimuksia koulutetun ammattijohtajuuden
puolesta. Hämäläinen ym. (2002) ovat todenneet, että opettajuus ja johtaminen eriytyvät
yhä kauemmaksi toisistaan tulevaisuudessa. Pelkän kokemuksen ei siksi katsota riittävän
johtamisessa.
”Kyllä varmasti semmoinen asia vaikuttaa siinä, että nehän on hirveän monisäikeisiä ja tulee
vaan monisäikeisimmiksi ne haasteet siinä koulutyössä että se ei ole semmoista papereitten
pyörittelyä enää. Meillä tiimit pyörii, meillä oppilashuolto pyörii, on sosiaalipuoli ja on koulupuoli ja on terveyspuoli, kaikki siinä kuvassa mukana ja se, että jos meillä on semmoinen
konttorirotta paperinpyörittelijä johtajana, joka ei ihmisten kanssa halua toimia tai ei koe sitä
millään tavalla siihen ammattiin kuuluvaksi, että ihmisiä osataan jollakin tavalla johtaa, niin
se ei varmaan tulevaisuuden näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin yhtä hyvin kykene vastaamaan kuin että jos meillä olisi koulutettu ja ns. ammattijohtajakunta myös siellä rehtoreina.”
”En usko sitäkään, mä oikeestaan sitä alkanu ajattelemaan sillain, että kehitystä ei tapahdu
jos ei ole muutosta. Että se on hyvä asia se vie koulua eteenpäin ja niihin muutoksiin niitä
pitää itse hallita ei niin että muutokset hallitsee sinua vaan sinä hallitset niitä muutoksia. Niin
se on positiivinen asia ja voimavara silloin.”

Kehitys ja muutos ovat haastateltavan kokemana myönteisiä asioita, mikäli ne ovat hallittavissa. Uudet haasteet muuttavat koulutyön luonnetta ja koulukulttuuria. Toisaalta voitaneen kysyä, onko se pelkästään hyvä asia? Haastateltavat näkivät, että ’monisäikeinen’
muutos on tuonut johtamiseen uusia osa-tekijöitä ja koulutyöhön liittyy paljon muutakin
kuin paperityötä. Seurauksena on, että koulua ei voi johtaa pelkästään pöydän äärestä.
Lisäksi edellinen antaa aiheen pohtia, onko vastaavasti tilalle tullut tehtäväkeskeisyys,
mitä johtamisen ’monisäikeisyys’ käsitteenä voisi ilmentää. Mustonen (2003, 184) on vii-
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tannut, että koulun hallintokulttuuri ja johtaminen ovat osittain muuttumassa niin, että osa
johtajista on omaksunut kehittämisen ja ihmisten johtamisen periaatteet ja osa painottaa
hallintotyötä. Siksi on mahdollista arvioida ja pohtia, onko autoritäärisen johtamisen
vähennyttyä tilalle tullut asioiden johtaminen. (vrt. Juuti 2002b, 11.)
Johtamisen muutos
Tutkimustehtävänä on tarkastella johtamisessa tapahtuneita muutoksia johtajien omaan
työhön liittyvien kokemusten ja käsitysten perusteella. Tarkoituksena on muodostaa kuva
peruskoulun johtamisessa tapahtuneista muutoksista. Taulukossa 8 on esitetty kokonaisuudessaan johtamisen muutokseen liittyvät osa-alueet. Tarkastelussa on taulukon
osa-alueita jatkossa esitetty kuvioiden muodossa havainnollistaen tapahtuneita muutoksia.
Taulukko 8. Peruskoulun johtajien omia käsityksiä omaan johtamiseen liittyvistä muutoksista. (%) (1=selvästi parempaan suuntaan, 5=selvästi huonompaan suuntaan)
Johtamiseen liittyvä muutos

1

2

3

4

5

Työnteon merkitys ja motivaatio

12

40

28

17

3

Yht. %
100

Päätöksenteko koulutasolla

18

54

14

11

3

100

Lainsäädäntö

4

48

26

20

2

100

Työnkuva

9

28

32

25

6

100

Juridinen vastuu

1

12

64

21

2

100

Työaika

1

7

42

39

11

100

Opettajien sitoutuminen

5

39

45

11

–

100

Koulun resurssit

–

19

33

35

13

100

Koulun koko

4

14

44

33

5

100

Kiinnostus koulua kohtaan

8

49

25

15

3

100

Johtamisen arvostus

2

34

54

9

1

100

Opettajien muutosvastarinta

4

28

58

9

1

100

Kun taulukon 8 perusteella yhdistetään jonkin verran tai selvästi parempaan suuntaan
tapahtuneet muutokset (1 ja 2), voidaan tiivistetysti todeta parannusta tapahtuneen päätöksenteossa koulutasolla 72 %, yleisessä kiinnostuksessa koulua kohtaan 57 %, oman
työnteon merkityksessä ja omassa motivaatiossa 52 %, lainsäädännön uudistuksissa 52 %
ja opettajien sitoutumisessa 44 %. (kuvio 29)
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11
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26
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52

57

Lainsäädäntö

Kiinnostus

45

44
Työnteon merkitys

Päätöksenteko

Jonkin verran tai selvästi parempaan suuntaan

Ei muutosta

Sitoutuminen

Jonkin verran tai selvästi huonompaan suuntaan

Kuvio 29. Peruskoulun johtajien mielipiteitä parempaan suuntaan muuttuneista asioista omassa työssään.

Johtajien käsitysten mukaan päätöksenteko koulutasolla on parantunut (72 %). Myös lainsäädännöllisten uudistusten (52 %) osalta on menty parempaan suuntaan. Voitaneen päätellä, että lainsäädännön uudistukset on mahdollisesti koettu toimintamahdollisuuksia
lisäävänä asiana. Kyselyn tulos tukee Ojalan (1998, 140) tutkimustulosta, jonka mukaan
koulutason päätösvallan lisääntymiseen näytetään olevan rehtorien osalta varsin tyytyväisiä. Myös oman motivaation ja oman työnteon merkitys (52 %) on parantunut ja yleisen
kiinnostuksen koulua (57 %) kohtaan ja opettajien sitoutuminen työhön on koettu parantuneen. Päätöksentekoon koulutasolla liittyy mahdollisuus vaikuttaa koulussa tehtäviin
ratkaisuihin ja siinä korostuu työyhteisön merkitys. Yhteistyön lisääminen on tärkeä haaste koulun sisällä opettajien keskuudessa johtamisen näkökulmasta. Koppinen ja Korpinen ja Pollari (1994, 80) painottavat työyhteisön kykyä suunnitella ja kehittää kouluyhteisöä yhdessä. Käytännön ongelmatilanteiden ratkaiseminen yhdessä kehittää työyhteisöä
ja lisää luottamusta johtajaan. Samalla opettajien kokema arvostus lisää halukkuutta koulun kehittämiseen.
“En niin kuin juuri tarkoitinkin tällä, että haluan arvostaa toista ihmistä…niin minun käsitys
siitä nimenomaan siinä johtajana olemisesta on se, että me tehdään yhdessä niitä asioita. Tietysti joissakin vaiheessa täytyy minun ottaa ne jotkut asiat vastuulle, mutta se että työkaverit,
työyhteisö voivat vaikuttaa niihin päätöksiin, jotka siellä menee. Että me yhdessä niin kuin
katsotaan, että mikä tämä olisi se paras ratkaisu kaikkien kannalta eikä niin, että minä sanon,
että nyt on tehty näin. En halua sellaista työyhteisöä, että se ei sovi mulle.”
”En tiedä. Minähän tällä hetkellä teen paljon tämmöistä ihmisten johtamista sillä lailla että
niin kuin ihmisten kanssa tekeminen on niin kuin se joka on painottunut ja joka on välttämätöntä että asiat luistaa että ei synny niitä sellaisia ristiriitatilanteita, joista on vaikea päästä
eteenpäin, mutta näkisin, että enenevässä määrin tässä tulee myöskin sitä, että tämmöinen
opettajien yhteistyön lisääminen on yksi haaste meille johtajille Että millä keinoin me saadaan opettajat tiimiytymään ja myöskin muista asioista puhumaan kuin vaan siitä opettamisesta ja omasta oppiaineesta niin kuin meillä on ainejakoinen tämä. Eli sillä tavalla tämmöinen yhteistyön merkitys niin miten sitä lisätään ja että kaikki kokisi olevansa työyhteisössä
sillä tavalla, että ovat kasvattajia ja opettajia yhtä aikaa ja yhdessä suunnitellaan näitä asioita.

119
Ja kodin kanssa yhteistyö tulee lisääntymään tai sitä on pakko tehdä, koska yhteiskunnassa
on kuitenkin sellaisia ongelmia tänä päivänä, että ne heijastuu niihin lapsiin.

Haastateltavat katsoivat, että työyhteisön vaikutusmahdollisuus ja osallisuus päätöksentekoon on tärkeää ja haasteellista. Luontevana organisaation toimintana siinä arvostetaan
organisaation muita jäseniä ja pyritään pois autoritaarisesta johtamistavasta. Avoin ja salliva vuorovaikutus ja yksilöiden kompetenssin arvostaminen liittyy joustavaan organisaatioon ja sen sitoutuneisuuteen. (Juuti 1995, 21–23). Päätöksenteon muutos sekä kyselyssä ja haastatteluotteessa viitannee myös siihen, että päätöksenteon on koettu parantuneen
sekä lainsäädännöllisesti – toisaalta voi viitata siihen, että koulun tasolla päätöksentekoa
on jaettu ja vastuuta laajennettu. Tässä tapauksessa voitaneen tulkita, että sitä kehityssuuntaa, mitä lainsäädännön uudistuksilla kappaleessa 4 kuvattiin, on saavutettu jotain
sen suuntaista, mitä on tavoiteltu. (ks. Miettinen 1990, Itälä 1995, Juuti 1995.) Ojalan
(1998, 146) tutkimustulos on samansuuntainen, mutta toisaalta näkökulmaltaan erilainen.
Koulujen muodollisen itsenäisyyden arvioidaan kasvaneen ja itsenäisen päätösvallan kasvaneen, mutta koulujen mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa itsenäisesti vaihtelevat. Tämä johtuu kunnasta ja oppilaitostyypistä. Kunnan tasolla koulujen toimintaan vaikuttavat kunnan resurssit, siihen liittyvä päätöksenteko ja kunnan hallintokulttuuri. Koulutasolla päätösvallan lisääntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat koulun sijainti, koko ja
työyhteisön toimijoiden kyky. Johtajan päätösvallan ja aseman voi sanoa kasvaneen.
On huomionarvoista, että organisaation tulisi kyetä hyödyntämään lisääntyneitä toimintamahdollisuuksiaan päätäntävallan kasvun myötä. Satunnaisen yhteistyön sijaan koulun toiminnan osa-alueita on mahdollista parantaa opettajien osallistumisella ja vuorovaikutuksella. (Sahlberg 1997, 13). Edellä haastateltavat kokivat, että ristiriidat voidaan välttää tai päästä niistä eteenpäin tekemällä yhteistyötä opettajien kesken. Tähän liittyvänä
piirteenä nousi esille paitsi suunnitelmallisuus ja yhdessä tekeminen, myös yhteistyö laajemminkin erityisesti kotien kanssa. Voisi päätellä, että haastatteluotteen perusteella haastateltavan kiinnostus kohdistuisi juuri organisaation toimintaan ja että haastateltava on tiedostanut ja pohtinut asioita yhteiskunnan muutoksen kautta. Koulun toiminnassa yhteissuunnittelun lisäämisestä jyrkän tehtävänjaon ja yksintyöskentelyn vastapainoksi on esitetty lukuisia puoltavia kannanottoja. Johtamiskulttuurin kehittämiseksi olisikin syytä
pohtia hajautettua johtajuutta. Tällöin jaetut vastuualueet työyhteisössä sitoisivat organisaation jäsenet mahdollisesti paremmin päätöksiin, vastuuseen ja kehittämiseen. (esim.
Kääriäinen ym. 1990, Luukkainen 2000b, Schein 1996.)
Vaikka päätöksenteon koetaan yleisesti koulutasolla parantuneen, oli haastateltavien
joukossa mielipide toiseenkin suuntaan. Haastateltava juuri tehtävään siirtyneenä koki ristiriidan tehtävien delegoinnin ja oman päätöksenteon suhteen. Omat käsitykset johtajan
tehtävistä olivat ristiriidassa työyhteisön käsityksien kanssa johtajan tehtävistä ja toiminnasta.
”Joo, kyllä varmasti pystyy, mutta hirveän usein törmää siihen semmoiseen ajatteluun, että
mitä jos ne ajattelevatkin sitten, että tuohan on johtajantyötä. Minulla ainakin henkilökohtaisesti se on kaikkein suurin ongelma, että ei oikein uskalla semmoisia asioita delegoida, mitkä
vois delegoida just tämän takia, että ehkä niin kuin jännittää sitä asiaa, että toinen voisi ajatella että mitäs sinä tuota minulle, että sinähän se täällä johtaja olet .”
”Kyllähän johtaja voi varmasti vaikuttaa tosi paljon. Tässä on aika paljon sitten semmoinen
henkilökysymys että minkälainen tyyppi se on sitten se johtaja siinä ja en tiedä … tämä varmasti mitä on seurannut eri ihmisiä johtavilla paikoilla, niin kyllähän niitä on niitä tapoja toi-
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mia hirveän paljon ja jollakin tavalla sen johtajan pitäisi varmasti pystyä niin kuin unohtamaan se oman itsensä siinä työyhteisössä ja pyrkiä vaan niin kuin vaikka tietää, että saattaa
tulla tuskaistakin taivalta joittenkin asioitten muuttamisessa. Mutta siitä huolimatta jos on
näkemys siitä että tämä vaatii muutosta tämä asia niin siitä huolimatta itse saattaa joutua kärsimään, kestämään vastustusta ja ehkä pahaa mieltäkin niin vaan mennä niistä tilanteista
läpi.”

Edelliset haastatteluotteet ovat saman haastateltavan sanomia. 1–6-luokkien johtajan vastauksesta käy ilmi pelko työyhteisön suhtautumisesta tehtävien jakamisessa. Tehtävien
delegointi on tuottanut ongelmia, vaikka siihen on johtajalla selvä tavoite. Myös epävarmuus omasta asemasta nousee esille. Työyhteisön kulttuurin voidaan tässä tapauksessa
ajatella tukevan pysyvyyttä. Siihen on saattanut vaikuttaa pitkä perinne tehtävien selkeästä jaosta johtajan ja opettajien kesken ts. on totuttu tiettyyn malliin; on johtajan työt ja
opettajan työt. Haastateltavan tapauksessa on mahdollista olettaa, että koulukulttuurissa
vallitsee (Schein 1991, 330–332) joitakin perusoletuksia, jolloin ongelmanratkaisu osoittautuu jatkuvasti toimivaksi ja ratkaisuista tulee itsestään selvyyksiä. Sen ensimmäinen
muuttamisen edellytys on kyseisen kulttuurin rajojen yli ulottuva havaitseminen ja
ymmärrys. Siihen tarvitaan objektiivisuutta organisaatiota ja ympäristöä sekä itseään kohtaan. Toiseksi tarvitaan motivaatiota ja taitoa sekä emotionaalista vahvuutta. Haastateltavan voidaan katsoa tiedostaneen, että työyhteisön toimintamalli on itsestään selvyys ja
hän on havainnut ongelman haluten siihen muutosta. Toisaalta haastateltava kokee muutoksen tässä johtamisen mikrosysteemissä (Bronfenbrenner 1997, Nivala 1999) vaikeana; omaan näkemykseen luottaminen muutoksissa saattaa sekin aiheuttaa omakohtaisia
negatiivisia tunteita ja muutosvastarintaa.
Taulukon 8 perusteella johtamiseen liittyvistä muutoksista eniten ennallaan (kohta 3)
ovat pysyneet juridinen vastuu johtamisessa 64 %, opettajien muutosvastarinta 58 %, johtamisen arvostus 54 %, opettajien sitoutuminen 45 %, koulun koon muuttuminen 44 % ja
työaikaan liittyvät muutokset 42 %. Kuviossa 30 on havainnollistettu näitä johtamisen
muutoksen osa-alueita.
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Kuvio 30. Peruskoulun johtajien mielipiteitä ennallaan pysyneistä asioista omassa työssään.
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Johtamiseen liittyvä juridinen vastuu on säilynyt eniten ennallaan (64 %). Myös johtamisen arvostus on 54 % mielestä pysynyt ennallaan, mutta toisaalta 36 % tutkituista ajattelee, että se on jonkin verran mennyt parempaan tai selvästi parempaan suuntaan. Opettajien muutosvastarinta on 58 % mielestä säilynyt ennallaan. Keskeistä on, että johtamisesta
ja sen merkityksestä ollaan tällä hetkellä työyhteisössä haastateltavan mielestä tietoisia.
Johtajalta odotetaan ja vaaditaan tietynlaisia toimintatapoja. Johtamista kehitetään ja se
kehittyy koko ajan. Johtajan asema ei ole niin autoritaarinen kuin aikaisemmin.
”Koulu minusta muuttuu ja elää koko ajan eli siinä mielessä tämä muutos-sana onkin hyvä,
koska sehän elää niin yhteiskunnan, lakien, byrokratian toimintaedellytysten ja valmiuksien
muodossa koko ajan ja johtamista kehitetään ja se kehittyy koulutusta siihen on lisätty huomattavasti ja tuota niin lapset myöskin ovat muuttuneet. Että sillä tavalla johtajuuskin muuttuu ja elää sen koulutyön ohessa kuten myös ne työyhteisön työkaverit on jo eri tavalla siitä
johtajuudesta tietoisia kuin aikaisemmin eli johtajalta osataan odottaakin tiettyjä toimintamalleja ja toimintatapoja. Eli nyt ei ole enää johtaja-asema niin autoritaarinen kuin se on
ollut ennen elikkä johtajalle uskalletaan sanoa ja siltä uskalletaan myöskin vaatia asioita.

Opettajien muutosvastarinta ja työhön sitoutuminen liittyvät koulun kulttuuriin. Sitä kautta johtamisen kehittämisen suhde opettajan työn kehittämiseen organisaatiossa liittyvät
toisiinsa. Haastateltavan mielestä tietoisuus johtamisessa tapahtuneista muutoksista on
organisaatiotasolla tiedossa. Seurauksena on, että johtajalta vaaditaan myös tiettyjä toimintamalleja. Kun autoritaarisuus on vähentynyt, on työyhteisössä mahdollisuus keskustella avoimesti ja jopa vaatia asioita. Toisaalta Mustonen (2004, 37) toteaa päinvastoin,
että organisaation jäsenet eivät välttämättä tiedosta johtajan roolin muutosta ja työn laajenemista. Tynjälä (2004, 174–190) painottaa, että työyhteisön kulttuuri määrittelee opettajan työtä ja myös yksittäinen opettaja on luomassa yhteisön kulttuuria. Työkulttuurin
kehittäminen on tämän hetken haaste opetusalalla. Opettajien yhteistyön ei tarvitse olla
pelkästään opetussuunnitelmatyöhön liittyvää, vaan se voi olla myös päivittäisen työn
suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Yhteistyösuhteet ovat spontaanisia, vapaaehtoisia ja
kehittämiseen liittyviä. Kehittämisorientoitunutta yhteistyötä työyhteisössä. Kun asiantuntijuus saadaan käyttöön. Se luo uusia ajatus- ja toimintamalleja. Myös opettajan tehtävä laajenee. Haastateltava on kokenut, että avoimuus on lisääntynyt sen jälkeen kun johtajan asema on muuttunut. Johtajien mukaan muutosvastarinta ja sitoutuminen ovat kyselyn perusteella silti säilynet varsin ennallaan opettajien keskuudessa, vaikka 44% ajatteli
opettajien sitoutumisen muuttuneen parempaan suuntaan. Työyhteisön kulttuurin voi arvioida määrittelevän koulun toimintaa ja sitä kautta vaikuttavan jäsentensä sitoutumiseen ja
kehittämiseen. Opettajien muutosvastarintaan voitaneen katsoa vaikuttavan edellä kuvatut sosiaalisen vuorovaikutusprosessin eri muodot organisaatiossa.
Taulukosta 8 ja kuviosta 30 käy ilmi myös se muutostila, mikä liittyy koulun ulkonaiseen uhkaan, koulun koon muuttumiseen. Johtajista 44 % ajatteli, että tilanne on ennallaan ja 38 % mielestä se mennyt jonkin verran tai selvästi huonompaan suuntaa. Yhteensä
82 % arvioi, että tilanne on ennallaan tai mennyt huonompaan suuntaan. Koulun koosta
tai ulkonaisesta uhkasta nousi esille sekä kyselyssä että haastatteluissa useita esimerkkejä.
”Haaste, vaikea, toisaalta se voi olla vaikeakin tehtävä kuitenkin, koska niin kuin ajattelee,
että mekin olemme pieni kyläyhteisö tai siinä on monta kylää yhdessä, mutta tuota väestö vanhenee, saadaan oppilasmäärä pysymään ja kaikki tällaiset asiat. Nämä on sellaisia asioita,
joita on yksin kauhean vaikea tehdä joihin pitää olla sen yhteisön sen koulun ns. ”koulupiirin”
tuki mukana myös.
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Opettajien sitoutuminen oli pysynyt ennallaan 45 % mielestä. Toisaalta edellä todettiin,
että se parantunut 44 % mielestä. Opettajien muutosvastarinta oli säilynyt ennallaan 58 %
mielestä. Opettajan ajatellaan olevan oman työnsä uudistaja eikä käskyjen noudattaja.
Sitoutuminen tarkoittaa itsenäisyyttä ja sitoutumista entistä enemmän omaan työhön.
Tämän prosessin ohjaaminen ja käynnistäminen kuuluu johtajalle. (Sarjala 1996b, 21).
”…tämä muutoksen kiivaus ja se että opettaja ei ole toisten käskyjen noudattaja vaan hän on
itsenäinen oman työnsä uudistaja ja hän niin kuin paneutuu paljon enemmän tänä päivänä
tähän opetussuunnitelmatyöhön kuin mitä aikaisemmin ja sillä tavalla se näkyy myös rehtorin
työssä että rehtorin täytyy ohjata tätä työtä että se ei tapahdu itsestänsä koska se on semmoinen prosessi, johon päästään mukaan, mutta että jonkun täytyy se käynnistää.”

Taulukon 8 perusteella jonkin verran tai selvästi huonompaan suuntaan tapahtuneet muutokset (kohdat 4 ja 5) ovat omassa työajassa tapahtuneet muutokset 50 %, koulun resurssit 48 %, koulun koossa tapahtuneet muutokset 38 % ja omassa työnkuvassa tapahtuneet
muutokset 31 %. (kuvio 31)
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Kuvio 31. Peruskoulun johtajien mielipiteitä huonompaan suuntaan muuttuneista asioista
omassa työssään.

Eniten muutosta huonompaan suuntaan oli tapahtunut omassa työajassa, työnkuvassa,
koulun koossa ja resursseissa. Koulun resurssit ja ulkonainen uhka nousivat esille varsinkin haastattelujen yhteydessä. Alavan (2004, 61) mukaan uusien koululakien mukanaan
tuomat uudet puitteet ja rakenteet ovat antaneet uusia mahdollisuuksia ja uusia velvoitteita. Toisaalta toimintamahdollisuuksia on kavennettu. Tämän tutkimuksen näkökulmasta
talouden kaventuminen ja sitä kautta koulujen lakkauttamisen mahdollisuus antaa mahdollisuuden pohtia koulujen roolia ja johtamista juuri tästä näkökulmasta. Kun talouteen
liittyvät keskustelut ovat olleet varsin voimakkaita ja tärkeitä paikallistasolla, on aihetta
kysyä, ovatko koulut jääneet yksin tässä keskustelussa. Kuntatasolla on koulutoimi muun
kunnallisen toiminnan ohella joutunut säästöpaineiden alle. Tämän seurauksena erityisesti
pienten koulujen kamppailu olemassaolostaan tulee haastatteluissa esille. Millä tavoin
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koulutoimi, koulut ja johtajat selviävät tässä tarkastelussa tai kuka tukee koulujen asemaa muutoksessa? Toisaalta resurssien lisääminen ei välttämättä saa aikaan niitä kehittämistyön haluttuja ja pysyviä tuloksia, vaan paras lopputulos muodostuu rakenteellisten
uudistuksien yhdistämisellä kulttuurin ja ajattelutapojen muutokseen. (Sahlberg 1997,
116). Vastauksissa ilmenee paitsi edellä mainittu koulun kokoon liittyvä ulkonainen uhka
myös koulun resurssien muuttuminen huonompaan suuntaan. Koulun resurssit ovat huonontuneet tai pysyneet ennallaan 81 % mielestä. Tämä tukee kappaleessa 4 kuvattua taloudellisten resurssien vähenemistä koulutuksen osalta. (ks. Murto 1992, 23–24, Välijärvi
2000, 171.) Huomattavaa on myös johtajan omassa työajassa tapahtuneet muutokset. Johtajista 50 % ajatteli, että työajan suhteen muutokset ovat menneet huonompaan suuntaan.
Työnkuvassa tapahtuneet muutokset huonompaan suuntaan tulivat esille 31 % mielestä.
Johtamisen laajeneminen ja työnkuvan muutos tuli esille haastateltavan sanomana.
”No yhä enempi tulee tämä oppilaan ja nuoren hyvinvointi elämässä ja kun se nuoren tärkein
elinympäristö on jo ja jatkossa yhä enemmän koulu, niin se tulee sillä tavalla korostumaan,
että tänne minun mielestä kouluun tulee jatkossa nimenomaan perusopetukseen uusia työntekijöitä ja viranhaltijoita, jotka eivät ole opettajia eli nähdäkseni tänne tulee sosiaalityöntekijöitä, terveydenhuollon työntekijöitä eli tämä näkemys minulla on, että se on ihan eduskunnan tahto, että lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehditaan koulun kautta. Johtaminen laajenee.”
”Kyllä se sillä tavalla laajenee, että kun ennen vanhaan rehtori sai aika lailla pitkälle tehdä
sitä hallinnollista työtä niin kyllä se nyt niin kuin laajenee minun mielestä.”

Työajassa tapahtuneiden muutosten voi tulkita ainakin osittain liittyvän tutkimuskirjallisuudessa esitettyihin näkemyksiin johtajan tehtävien laajenemista. (Mustonen 2003, Ahonen 2001, Schein 1996, 69.) Oman organisaation näkökulman johtamisessa ja varsinaisen perustehtävän on arvioitu muuttuneen. Tehtävien laaja-alaistuminen, nykyinen hallintokulttuuri, koulun itsenäinen päätöksenteko ja vastuu toiminnasta luo uusia haasteita ja
saattaa jopa vaikeuttaa tehtävien suunnitelmallista toteuttamista ja hoitamista.
Harisalo (1990, 33–39) toteaa, että ajankohtaiset asiat, taloudellisten resurssien
vähyys, hallinnon byrokraattisuus, poliittinen kyvyttömyys tai valtion jäykistävän hallinnon vaikutukset eivät ole kunnallishallinnon perusongelmia, vaan ne ovat seurauksia suuremmista ongelmista. Niitä ovat visionäärisyyden puute, näkemyksen käytännöllisyys ja
päättäväisyys investoida jo saavutettuun. Ongelmat ovat perusluonteeltaan henkisiä ja
uuden luovaan näkemiseen liittyviä asioita, ideoita ja visioita. Tämän tutkimuksessa esille
nousseen tuloksen perusteella koulun resurssit ja ulkonainen uhka ovat kuitenkin varsin
tärkeä johtamiseen vaikuttava asia. Siksi lienee tarpeellista huolehtia, että taloudellisten
resurssien kaventuminen ja päätäntävallan delegointi eivät johtaisi siihen, että koulut ja
niiden johtajat jäävät yksin kamppailemaan olemassaolostaan saamatta tukea koulutoimen ylimmältä johdolta.
Johtamisen ja eri yhteistyötahojen välinen muutos
Seuraavassa esitetään laajempi konteksti alkaen koulun tasolta ja päätyen kansainväliselle tasolle niistä käsityksistä, jotka liittyvät koulun eri yhteistyötahojen tasolla tapahtuneisiin muutoksiin (taulukko 9). Tässä tutkimuksessa ajatellaan, että koulun toiminnassa
mukana olevien yhteistyötahojen merkitys ja niissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat johtamiseen. Myös koulun ja kotien ja koulun sekä sen lähiympäristön vuorovaikutussuhteet
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aina kansainväliselle tasolle saakka katsotaan kuuluvan johtajan työhön ja sen kehittämiseen. (Bronfenbrenner 1991, vrt. Kääriäinen ym. 1990, 150.)
Taulukko 9. Johtajien käsityksiä (%) eri yhteistyötahojen suhteen tapahtuneista muutoksista. (1=selvästi parempaan suuntaan, 5=selvästi huonompaan suuntaan).
Yhteistyötahojen muutos

1

2

33

4

5

Yht. %

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

9

53

36

2

–

100

Yhteistyö lähikoulujen kanssa

9

38

45

8

–

100

Valtakunnallinen yhteistyö

1

18

69

12

–

100

Kansainvälinen yhteistyö

4

37

47

11

1

100

Koulun johtokunta

1

15

46

23

15

100

Vanhempien kiinnostus koulua kohtaan

9

55

29

6

1

100

Tuloksista käy ilmi johtajien arvioimana, että koulun tärkeimmät yhteistyötahot muodostuvat mesojärjestelmän toimijoista, joista vanhemmat, sidosryhmät ja lähikoulut ovat tärkeimmät tahot. Toisaalta kansainvälisyys yhtenä muutoshaasteena on varsin huomionarvoinen. Jonkin verran tai selvästi parempaan suuntaan (kohdat 1 ja 2) on tapahtunut
muutosta vanhempien kiinnostuksessa koulua kohtaan 64 %, yhteistyössä sidosryhmien
kanssa 62 %, yhteistyössä lähikoulujen kanssa 47 % ja kansainvälisessä yhteistyössä
41 %.
Yhteistyö lähiympäristöön (mesosysteemi), vanhempiin (64 %), sidosryhmiin (62 %)
ja lähikoululuihin (47 %) on tulosten perusteella muuttunut myönteiseen suuntaan. Kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt 41 % mielestä. Sidosryhmien merkityksen osuuden
kohoaminen esille viitannee siihen keskusteluun ja niihin tavoitteisiin, joiden mukaan
koulun toimintaa halutaan pitää läheisessä yhteistyössä lähiympäristön kanssa ’koulu
osana ympäröivää yhteisöä’-periaatteen mukaisesti. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna
sidosryhmien liittämisessä mukaan koulun toimintaan on edistytty. Tulos tukee niitä vaatimuksia, joita on esitetty laadullisen vuorovaikutuksen parantamiseksi koulun ja sidosryhmien kesken. (esim. Kohonen & Leppilampi 1994, Välijärvi 2000, 177–178.) Vanhempien kiinnostuksen koulua kohtaan arvioi parantuneen 64 % johtajista. Vanhempien
merkitys tuli esille pääsääntöisesti osana koulun yhteistyötä ja heidät tulisi ottaa huomioon lastensa edunvalvojina, suunnittelijoina ja tekijöinä. Luukkainen (2005, 131) onkin
todennut, että kontaktit kotien kanssa tulevat lisääntymään – koteja pidetään tärkeimpänä
ja merkittävimpänä yhteistyötahona. Toisaalta toivottiin haastateltavan arvioimana, että
kodin ja koulun suhde tulisi olla vieläkin läheisempi ja koulu olisi yhä enemmän tietynlainen elämänpaikka.
”Siis ne voimavarat, mitkä sieltä löytyy koska tiedän itse, ettei minulla varmasti ole sillä
tavalla semmoista kokemusta ja näkemystä ihan että haluan niin kuin sen myös huomioida
sen nimenomaan tästä näkökulmasta, vanhemmat valvoo lastensa etuja ja että tulisi huomioitua ja kuunneltua, ainakin kuunneltua aina tietysti tilanne tilanteena niin kyllä jossakin
mielessä ja se kääntyy myöskin voimavaraksi ja vahvuudeksi. Minusta se on vahvuus, että
pystyy sen hyödyntämään sen mikä siinä ympärillä on eikä pyri itse vaan sitten siinä aika
äkkiä palaa loppuun jos yrität kaiken kantaa itse.”

47 % kyselyyn vastanneista johtajista ilmoitti yhteistyön lähikoulujen kanssa parantuneen. Ojala (1998, 47) on todennut, että tähän ovat saattaneet vaikuttaa koulutuksen
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vähentyneet resurssit. Resurssien puutetta on korvattu yhteistyön avulla erilaisien yhteistyöjärjestelyjen avulla. Tätä näkökulmaa tukevaa tulosta ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan saatu. Lienee kuitenkin niin, että yhteistyötä kehittämällä on mahdollisuus yhdistää
kunkin koulun omia vahvuuksia. Tämä tulee esille haastateltavien sanomana.
”Ja kodin kanssa yhteistyö tulee lisääntymään tai sitä on pakko tehdä, koska yhteiskunnassa
on kuitenkin sellaisia ongelmia tänä päivänä, että ne heijastuu niihin lapsiin.”
”Siksi myös painotan tätä näin edelleenkin, että kun on vaikeita asioita niin silloin on ja kun
se koskee koko koulun rakennetta ja sitä koululaitosta tai sitä koulua missä ollaan, niin
minusta on hyvä pitää vanhemmat ajan tasalla ja myös pyrkiä siinä ottamaan huomioon koska
heidän lapsensa, hehän ovat niitten lasten edunvalvojia.”

Kyseessä voi ajatella olevan uusien toimintatapojen etsimisestä ja välittömän ympäristön
kehittämisestä siinä luonnollisessa tapahtumaympäristössä, missä toimitaan. Toisaalta
palvelun asenne käsityksenä vanhempien mielipiteenä lastensa ’edunvalvojina’ ajan tasalla on huomioitava. (esim. Kasvio 1994, Ojala 1998, 13.) Tässä tullee esille vaatimus palveluajattelusta, mikä kuntasektorin haasteissa on noussut esille. Johtamisen välitön ja
luonnollinen tapahtumaympäristö laajenee seuraavan haastateltavan käsityksen perusteella koko kontekstia, koululaitosta ja sen rakennetta koskevaksi suhteessa omaan kouluun.
Haastateltavan voitaneen katsoa tarkastelevan ilmiötä alkaen omasta toimintaympäristöstä ja pohtien yhteistyön laajenemisesta ja koulun asemaa myös yhteiskunnallisella tasolla.
“Kyllä haluaisin lähentää sitä koulua sillä tavalla niin, että se olisi sellainen tosiaan elämänpaikka, että siellä enempi ehkä vielä vanhempien kanssa sitä yhteistyötä ja monesti olen ajatellut, että semmoisia erityisosaamisalueita mitä tälläkin kylällä on esimerkiksi käsityötaito
on, siinä on hyvin semmoisia käsityöperinteitä joita voisi käyttää huomattavan paljon enempi
yhdessä. Se nimenomaan olisi semmoinen vanhempien ja lasten koulu, että enempi vielä
haluaisin kehittää sinne suuntaan että lähennyttäisiin sitä. Minulla on vähän sellainen tunne,
että yleensä koulu on pikkuisen semmoinen saareke siellä, että silloin kun kaikki menee hyvin
niin mitään ei niin kovin kauheasti, vanhemmat on ihan tyytyväisiä, mutta sitten kun tulee
niitä semmoisia ikäviä asioita, että olen ihan tietoisesti pyrkinyt kasvattamaan itseäni siihen,
että laitan reissuvihkoon lapsille merkintöjä sinne niin, että tänään oli ja tänään meni tämä
hienosti ja nyt sinä osasit että tämmöistä että huomattaisi sellaista erilaistakin, että aina ei olisi
sitä negatiivista mitä lähtisi sieltä koululta. Ja sitten otettaisi vanhempia vielä lujemmin kiinni
siihen suunnittelutyöhön ja työn tekemiseen eli tähän suuntaan haluaisin viedä sitä koulua. Se
voi olla idealismia tämä hyvin pitkälle.”

Haastatteluotteen perusteella on mahdollisuus tarkastella haastateltavan käsityksiä ja
kokemuksia ympäristön ja mikrojärjestelmän välisestä vuorovaikutuksesta. Siitä käy ilmi
käsityksen erilaisuus kyselyssä tulokseen verrattuna. Haastateltavan käsitys on, että koulu on jonkin verran eristäytynyt ja hänen käsityksensä on, että asiaan tarvitaan muutosta.
Koulua voisi ajatella yhteisöllisyyden kannalta ja pitää sitä elämänpaikkana. Toiveena
johtajalla on, että asioita ratkaistaisiin, suunniteltaisiin ja tehtäisiin yhdessä. Vastuuta voitaisiin laajentaa, jolloin vanhemmat ja ympäristö olisivat lähempänä koulun toimintaa.
Tämän vuorovaikutuksen lisääminen saattaisi lähentää suhdetta paitsi laajemmin asenteellisesti, mutta myös käytännön yhteistyössä. Haastateltava kaipaa muutosta ja kehittymistä välittömässä ja lähimmässä ympäristössä. Mikrojärjestelmä aktiivisena toimijana
(Bronfenbrenner 1991, 8–9) mahdollistaa vuorovaikutuksen parantamisen mikrosysteemien välillä. Tällöin puhutaan suhteista johtaja ja vanhemmat tai koulu ja vanhemmat.
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Johtaminen suhteessa eri yhteistyötahoihin eniten ennallaan (kohta 3) ovat säilyneet
kyselyn perusteella valtakunnallinen yhteistyö (69 %), koulun johtokunta (46 %), kansainvälinen yhteistyö (47 %) ja yhteistyö lähikoulujen kanssa (45 %). Muutosta jonkin
verran tai selvästi huonompaan suuntaan (kohdat 4 ja 5) on tapahtunut koulun johtokunnassa (38 %), valtakunnallisessa yhteistyössä (12 %) ja kansainvälisessä yhteistyössä (12
%).
Edellä olevat vastaukset kuvastavat niitä käytännön työhön liittyviä seikkoja, jotka
muodostavat kuvaa johtajien työn sisällöstä. Vaikuttaa siltä, että käytännön työhön liittyvät tehtävät koetaan tärkeimmiksi ja keskeisimmiksi, suuremmat linjat jäänevät tämän
aineiston valossa pienemmälle huomiolle. OECD:n koulun johtamiseen liittyvä raportti
(2003) painottaa tulevaisuuden tärkeimpinä haasteina paikallista, alueellista ja kansainvälistä verkottumista. Tästä esimerkkeinä saattaisivat olla erilaiset yhteistyömuodot kuntien
välillä; yhteiset strategiat ja innovaatiot opetustoiminnan kehittämiseksi. Yhteistyöverkostot voisivat kehittää myös uudenlaisia oppimisympäristöjä ja painottaa yleisemmin
muutokseen ja sen kehittämiseen. Myös Ojala (1998, 13, ks. myös Luukkainen 2005,
121–125) toteaa, että oppilaitosten yhteistyön tarve ja verkottuminen on kaikkien muiden
muutospaineiden ohessa uusi lisä. Toisaalta tämän tutkimuksen näkökulmasta on mahdollista pohtia, mitä mahdollisuuksia erilaisilla kouluilla on yhteistyön lisäämiseen tai verkottumiseen. Luonteva yhteistyö koulun lähiympäristöön voidaan katsoa olevan tärkeää,
mutta toisaalta on mahdollista kysyä kriittisesti, mitä uutta lisäarvoa valtakunnallinen tai
kansainvälinen verkottuminen välttämättä tuo koululle, jonka tulevaisuus on uhattuna ja
sidosryhmiä ei yksinkertaisesti ole tai niitä on vähän. Koulun oppilaiden vanhemmat toimivat aktiivisempina koulun puolestapuhujina. Tämän arvioinnin osuus lienee jäänyt
yleisessä keskustelussa varsin vähäiseen rooliin. Mikäli sidosryhmiä ei ole, missä ovat ne
sidosryhmäintressit? Voidaan päätellä, että koulujen asema ja tilanne on erilainen eikä
tälle eriytymiselle välttämättä kyetä yhteiskunnallisen tilanteen muuttumisen seurauksena paljoakaan tekemään.
Johtajat kokevat, että yhteistyö oman koulun ja sen lähiympäristön kanssa on tiivistynyt – tähän kuuluvat eri sidosryhmät ja oppilaiden vanhemmat. Lienee mahdollista kuitenkin arvioida, etteivät makrotason ’kehittämisvaatimukset’ ole välttämättä vielä ehtineet
käytännön työn ja johtamisen tasolle – tai voisiko ajatella, että asiaa ei ole tiedostettu. On
mahdollista kysyä, kuinka tärkeänä johtajat tätä asiaa pitävät? Tämän tutkimuksen alkuperäisen ongelmanasettelun kannalta tämä kysymys on tärkeä. Näyttää siltä, että johtamisen näkökulma on enemmän käytännönläheinen ja kiinnittynyt lähimpään toimintaympäristöön. Tämä ei silti liene väärä lähestymistapa arvioitaessa koulun merkitystä yhteisön
toiminnan tai vaikka laajemman merkityksen kannalta. Vanhempien kiinnostus koulua
kohtaan on lisääntynyt parempaan suuntaan. Koulun johtokunnan merkitys on puolestaan
pysynyt ennallaan tai mennyt huonompaan suuntaan ja sen osuutta ei pidetä kovin suurena. Helakorpi (2000, 14–16) on kritisoinut vallitsevaa lautakunta- ja johtokuntakäytäntöä sekä kunnallisella että koulutasolla. Kun päätösvaltaa on delegoitu käytännön kysymysten ratkaisemisessa kunta- ja oppilaitostasolle, on se lisännyt kansalaiskäsityksen
osuutta koulutuksen käytännön toiminnan suunnittelussa. Kompetenssin puuttuminen
luottamusmiesjärjestelmässä ei anna riittävää pedagogista ohjausta ja tukea koulu- ja kuntatasolla.
Tutkituista 41 % on sitä mieltä, että kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt, mutta toisaalta 47 % mielestä tilanne on ennallaan. Koulut jakaantuvat tässä suhteessa kahteen
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osaan. Tätä voitaneen pitää osoituksena siitä, että koulun lähiympäristön osuus on kasvanut, mutta kansainvälistä yhteistyötä on silti jo useilla kouluilla. Valtakunnallinen yhteistyö ja verkostoituminen on vähäistä, sillä 81 % mielestä muutosta ei ole tapahtunut tai se
on mennyt huonompaan suuntaan.
Johtamisen kehittäminen
Toivottavaa olisi, että johtamisen kehittäminen ja kehittyminen olisi jatkuvaa ja se perustuisi kokonaisnäkemykseen prosessin eri vaiheista. Kehittämiseen liittyvä satunnainen
koulutus ei luo tukevaa pohjaa johtamisvoimavarojen kehittämiselle, vaan koulutuksen
olisi syytä olla monimuotoista ja pitkäjänteistä. (Ammatiltaan johtaja 1994, 85). Kuvio 32
osoittaa perustilannetta kysyttäessä johtamistoiminnan kehittämismahdollisuutta tutkittujen joukossa.
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Kuvio 32. Oman johtamistoiminnan kehittämisen muutos (%).

Kyselyyn vastanneista johtajista 63 % on sitä mieltä, että mahdollisuudet oman johtamistoiminnan kehittämiseen ovat menneet joko selvästi parempaan tai jonkin verran parempaan suuntaan. Tilanne on ennallaan 27 % mielestä. Oman johtamistoiminnan kehittämisen mahdollisuudet ovat menneet selvästi tai jonkin verran huonompaan suuntaan 10 %
mielestä. Mahdollista on, että kuitenkin ollaan varsin tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen
tai toisaalta ei koeta tarvetta ja nähdä mahdollisuuksia kehittämiseen. Haastateltavan
mukaan johtamisessa tulee huomioida organisaatio demokraattisesti. Sen tulee olla tiimityötä eikä autoritaarista, mutta toisaalta silti päättäväistä. Johtamisen kapea-alaistumisen
mahdollisuus ja lähikontekstin merkitys päätöksenteossa tiedostetaan. Johtamisessa tarvitaan objektiivisuutta asioiden suhteuttamiseen laajemmin.
“No minä koen sen sillä tavalla haasteena, että en missään tapauksessa haluaisi kävellä kenenkään niin kuin että olla semmoinen siinä mielessä auktoritaarinen johtaja. Minun mielestä
johtajuus pitää olla semmoista tiimityötä, mutta myös siihen niin että on selkärankaa seistä
niiden päätösten takana joutuu tai joudutaan tekemään, mutta se että alaiset tietää, se organisaatio tietää missä mennään ja mitä tehdään ja miksi toimitaan näin, kuunnellaan ja mietitään
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ja koitetaan yhdessä hakea sitä parasta ratkaisua – niin se on minusta se ihanne tai ideaalitilanne. Sitä hyvin voi itse jos sitä yksin pyrkii kokonaan hoitamaan sitä näen sen näin että jos
sitä kokonaan yksin haluaa ja tekee päätöksiä, niin sitä hyvin sokeutuu ja kapea-alaistuu, että
tulisi semmoista objektiivisuutta niihin asioihin ja asioiden katsomiseen.”

Haastateltavan sanomana tulee esille, että johtamisen merkitys korostuu hänen mielestään. Johtaja on pohtinut autoritäärisen johtamisen ja johtamisen delegoinnin (yhteisjohtamisen) suhdetta. Autoritäärinen johtaminen ei tunnu haastateltavan käsityksen mukaan
sopivalta, vaan hänen mielestään johtaminen on tiimityötä, mihin liittyy organisaation
kuuleminen eri ratkaisuissa. On mahdollista arvioida, että tämä ajattelu edustaa enemmän yhteisjohtamisen näkökulmaa, missä painottuu tiimityö. (vrt. Juuti 1995b, 22). Toisaalta johtaja painottaa selkeästi johtamista, mikä pohjautuu organisaation aseman korostumiseen. Tämä tarkoittanee, että määrätietoisesti tehdään päätöksiä huomioiden koko
organisaatio ja kuunnellaan yhteisön jäseniä. Haastateltavan sanomana voitaneen arvioida, että yhteisjohtaminen tärkeys tulevaisuudessa saattaa lisääntyä. Myös tavoitteet
yhteisjohtamisen suuntaan kuvaavat johtamisen demokratisoitumista, mihin liittyy vastuun jakaminen. Yhteistyö organisaation sisällä korostuu ja ne ongelmanratkaisut siellä
tukevat tämän tavoitteen saavuttamista. Siksi on mahdollista ajatella, että haastateltavan
käsitys edustaa jonkin asteista näkemyksen laaja-alaistumista. On mahdollista tulkita, että
objektiivisuuden tavoitetta asioiden päätöksenteossa on mahdollista tavoittaa yhteisellä
päätöksenteolla, jolloin sitoutuminen on organisaation tasolla laajempaa. Näkemyksen
laajentumisella voitaneen ajatella olevan organisaation yhteisen päätöksenteon kannalta
merkitystä. Organisaation tärkeys ja päätösten tekeminen yhdessä yksin liittynee objektiivisuuden vaatimukseen asioiden ratkaisussa. Siksi vuorovaikutus ja toisaalta tiedonkulku
organisaatiossa vaikuttaa tärkeältä. Tämä viitannee siihen, että haastateltavien tapauksessa voinee olettaa, että mikrojärjestelmän merkitys painottuu ja yhteisjohtamisen osuus
muodostuu tärkeäksi. Voisi olettaa, että (Bronfenfrenner 1991) johtajan ja hänen välittömän ympäristönsä rooli on tärkeä ja mikro- ja mesojärjestelmien merkityksen voidaan
ajatella korostuvan. Haastateltavan käsityksenä tulee esille se, että johtamisen
kapea-alaistuminen koetaan vaarana. Toisaalta organisaation ja sen kulttuurin merkitys
painottuu.
Omassa johtamisessa tapahtuneet muutokset yleisellä tasolla ja toisaalta johtaminen
suhteessa eri yhteistyötahoihin, joita edellä tarkasteltiin, antavat kaksijakoisen kuvan.
Omat johtamistoiminnan kehittämisen mahdollisuudet ovat parantuneet. Johtamiseen
parantuneet mahdollisuudet liittyivät päätöksentekoon koulutasolla, yleiseen kiinnostukseen koulua kohtaan, oman työnteon merkitykseen, omaan motivaatioon ja lainsäädännön uudistuksiin, opettajien sitoutumiseen ja opettajien muutosvastarintaan. Myös vanhempien kiinnostus koulua kohtaan, yhteistyö sidosryhmien ja lähikoulujen kanssa sekä
kansainvälinen yhteistyö on parantunut johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Toisaalta
tuli esille, että omassa työajassa tapahtuneet muutokset, koulun resurssit, koulun koossa
tapahtuneet muutokset, oma työnkuva, koulun johtokunnan merkitys, valtakunnallinen ja
kansainvälinen yhteistyö ovat johtamisen kannalta selkeimmät kehittämisen kohteet.
”Sanoisin että minusta kohtuullisen vähän. Että enemmän se toimintayhteistyö on lähinnä
sillä akselilla, että isot koulut tekevät keskenään yhteistyötä, me pienimmät koulut tehdään
keskenään yhteistyötä, sitten ne kaksi keskikokoista koulua taas toimii keskenään. Että enemmän niin kuin parityöskentelyä koulujen välillä.”
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Haastateltavan mielestä yhteistyö kunnan koulujen kesken on kaksijakoista rakentuen
lähinnä samankokoisten koulujen tekemäksi yhteistyöksi. Sitä ei myöskään ole kovin paljoa. Verkottuminen ja kansainvälinen yhteistyö on vähäistä. Voidaankin kysyä, miten asetettuihin vaatimuksiin kyetään vastaamaan? (vrt. Luukkainen 2005.) Fullan (1992c, 115)
on kriittisesti todennut, että päätösvallan hajauttamisella tai keskittämisellä ei juurikaan
ole ollut vaikutusta uudistuksiin. Kuntien, oppilaitosten ja yksilöiden kehittäminen vaatisi yhteistyötä sekä oppilaitosten sisällä että niiden ulkopuolella työskentelevien kesken.
Toisaalta tässä tutkimuksessa on havaittavissa useita myönteisen kehityksen piirteitä johtamisen ja yhteistyötahojen muutoksissa, mikä osoittanee sitä, että koulun ja johtamisen
tehtävät olisivat laajentuneet. Edellä mainittu ´koulu saarekkeena´-ajattelu ei siten välttämättä ole kovin yleinen. On silti luultavaa, että uudistuksia ja uusia yhteistyömuotoja
tavoiteltaessa tulisi yhteistyötä kunnan sisällä ja kuntien välillä jopa lisätä.
Lisäkoulutus ja muutos
Haaviston (2004, 54–57) mukaan päävastuu täydennyskoulutuksesta on (kunta) työnantajalla, mitä tuetaan valtion täydennyskoulutuksella vuosittain määritetyille painoalueille.
Koulutustarve syntyy mm. lainsäädännön ja opetussuunnitelman muutoksien aiheuttamina sekä alueellisista ja kansallisista kehittämishankkeista. Johtajan merkitys oppilaitoksen kehittämistyössä on tärkeä, minkä vuoksi oppilaitosjohdon koulutus on yksi painopistealue. Valtion oppilaitosjohtoon suunnatulla koulutuksella tuettiin esimerkiksi vuonna
2004 työyhteisöjen johtamista ja kehittämistä sekä arvioinnin hyödyntämistä oppilaitoksissa. Lisäkoulutuksen tarvetta ja sen sisältöjä kysyttiin sekä lomakkeessa että haastattelujen avulla. Taulukossa 10 on esitetty lisäkoulutuksen tarve suhteessa johtajuusvuosiin.
Taulukko 10. Johtajien lisäkoulutuksen tarve (%) johtajuusvuosien mukaan.
Toimintavuodet johtajana

Lisäkoulutuksen tarve

Yhteensä

ei

kyllä

0–10

17 (42%)

63 (66%)

80 (59%)

11–20

12 (30%)

22 (23%)

34 (25%)

20–

11 (28%)

11 (11%)

22 (16%)

Yhteensä

40 (100%)

96 (100%)

136 (100%)

Lisäkoulutusta johtajista halusi 71 % (n=96). Puolestaan 29 % johtajista ilmoitti, että
heillä ei ole lisäkoulutuksen tarvetta. Tämä on kiinnostava seikka, joka nousi esille myös
haastatteluissa.
”Joo kyllä ehdottomasti ja mielellään hyvin pitkäkestoista koulutusta. Siis tämmöistä kun
puhutaan läpi elämän jatkuvasta oppimisesta, niin rehtorin työ pitäisi ja johtamistyö juuri olla
sitä, että siinä ollaan hyvin paljon ja joka vuosi koulutuksessa myöskin. Ei alkuunkaan voi
ajatella että minä x-vuotiaana olisin niin kuin valmis rehtori, vaan nyt vasta minulla on paljon
opittavaa tästä eteenpäin.”

Lisäkoulutuksen tarve jakaantui melko tasaisesti suhteessa eri ikäluokkien edustajiin.
Taulukon 10 perusteella voidaan todeta, että eniten lisäkoulutusta tunsivat tarvitsevansa
alle 10 vuotta johtajana toimineet. Toisaalta lisäkoulutuksen tarve tulee esille myös muissa ikäluokissa, mutta ei niin selkeästi. Lisäkoulutuksen tarve vähenee edelleen iän myötä
ja sitä tuntevat tarvitsevansa eniten enintään 10 vuotta johtajana olleet (n=63). Tämän
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tuloksen perusteella voidaankin olettaa, että kyse on varsin tärkeästä asiasta erityisesti
työnantajan kannalta. Tuntuisikin olevan tarpeellista, että tähän asiaan olisi halua saada
parannusta aikaan vaikkapa pitkäkestoisilla koulutuksilla riippumatta ikävuosista. Koulutustarve laskee sekä iän että johtajuusvuosien suhteen ja se kuvastanee motivaatiota koulutukseen ikävuosien lisääntyessä.
”Kyllä sitä tarvitsee ja tuossa huomasin itse kun oli tämä viimeinen vuosi että en ollut sillä
lailla enää niin aktiivinen siinä kouluttautumisessa kun ajattelin, ettei siitä nyt enää kovin
mitään tulostakaan tarvitse odottaa. Mutta oli sellainen olo kyllä että siinä sitä kaipasi, vaikka
ei niin kuin sitten kuitenkaan motivoitunut enää lähtemään siihen sen takia, että se maali oli
niin lähellä siinä mutta että se minkälaista se kouluttautuminen on … Kyllä se pitäisi olla sellainen asia, johon olisi niin kuin tilaus sille asialle, että siihen saisi motivoitumaan kaikki johtajat. Nyt kun tuo lainsäädäntö on mennyt aika lailla löysäksi, että se on tavallaan silloin
hajauttanut näitä tarpeita mitä eri kouluilla on, mutta tietenkin on myöskin niitä semmoisia
yhteisiä asioita mitä niin sanotaan valtakunnassakin ja sitten tällä paikallisellakin tasolla
koetaan, että ne on ajankohtaisia ja niihin sitä kouluttautumista. Että kyllä tämmöistä miten
sanoisi, lyhytkestoista täsmäkoulutusta tarvitaan, mutta sitten kuitenkin jotakin siinä pitäisi
olla sellaista, joka vähän edistyisi että vaikka, en tiedä onko se nyt liikaa mutta jos ajattelisi
että vuoden kahden välein tapahtuva sellainen …(H1)

Haastatteluote tukee kyselyllä saatua tulosta siitä, että johtaja koki koulutustarpeen pienenemisen viimeisten työvuosien aikana ennen eläkkeelle siirtymistään. Koulutusta haastateltava piti tarpeellisena, mutta oli toisaalta tiedostanut, ettei koulutus kiinnosta kaikkia
johtajia. Tärkeänä koettiin, että valtakunnan ja paikallistason ajankohtaisista asioista olisi
saatu koulutusta. Myös omaan työhön liittyvää pitkäkestoista koulutusta tarvitaan johtajan työssä. Haastateltava piti lyhytkestoista ’täsmäkoulutusta’ tarpeellisena. Lyhytkestoinen koulutus ja sen merkitys on herättänyt erilaisia mielipiteitä keskustelussa. Alava
(2004, 66–67) on todennut, että lyhytkestoinen koulutus, vaikkakin tarpeellisena, on pitkälti luonteeltaan tietojen päivittämistä. Verrattuna pitkäkestoiseen koulutukseen on nähtävissä, että lyhytkestoiset koulutusratkaisut eivät ole välttämättä toimivia. Ne eivät lisää
johtajan kelpoisuutta. Myöskään lyhytkestoisen koulutuksen avulla opitut uudet asiat
eivät aina siirry toiminnoiksi oppilaitostasolle. On tarkasteltava nimenomaan niitä taitoja
ja tietoja, joilla opitut asiat kyetään siirtämään käytännön työhön. Kääriäinen ym. (1997)
pitävät hyvänä, että johtajien koulutustarve on tiedostettu. Koulutyön jatkuva uusiutuminen, johtajien erilainen pohjakoulutus ja työkokemus tulee pitkäjänteisen jatkokoulutuksen suunnittelussa huomioida. Lyhytkestoisella koulutuksella lienee silti oma arvonsa
koulutuksen kentässä. On tarpeellista pohtia ko. koulutustarpeiden osuutta kokonaisuudessa. Vaikka esim. Alava (2004) painottaa pitkäkestoista koulutusta, voi olla paikallaan
pohtia lyhytkestoisen kouluttautumisen merkitystä. Se voi olla kyseiseen tilanteeseen varsin sopivaa. Toisaalta tämä näkökulma ei välttämättä edusta sitä ajatusmallia, mikä suuntautuu johtamisen kehittämisen ja nimenomaan johtamiseen.
Johtamiseen liittyvässä koulutuksessa olisi hyvä painottaa hallinnon tuntemusta pedagogisten suuntausten seuraamista. Toisaalta yhteiskunnan muutosten seuraaminen ja niiden ymmärtäminen sekä eri johtamismallien tunteminen ovat osaamisen alueita. (Hämäläinen 2004, 19, Schein 1996, 67–68.) Millaista lisäkoulutusta tässä tutkimuksessa vastanneet kokivat tarvitsevansa? Koulutustarpeen sisällöistä nousi haastatteluissa enemmän
esille ihmisten johtamiseen kuin asioiden johtamiseen liittyvät toiveet. Toisaalta kaivattiin
myös muunlaista tietoa ja koulutusta. Johtamisen ammatillistumiseen, käytännön asioiden
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hoitamiseen, laaja-alaiseen tietoon yhteiskunnasta ja oma työyhteisöön sekä avoimen keskustelun oppimiseen liittyvää lisäkoulutusta pidettiin tärkeänä. (vrt. Vaherva 1984, 90–92,
Peltonen 1989, 105.)
”Kyllä minä koen tämmöiset ihmissuhdetaidot kaikkein tärkeimpänä. Tarvitaan toki monenlaista, tarvitaan ihan asiajohtamiseen liittyviä koulutustilanteita. Ja sitten pitäisi saada ammattimaisempaa otetta niin asioiden käsittelyyn kuin ryhmien ja ihmistenkin käsittelyyn.”
”No, se mitä uskon ainakin tarvittavan, just niitä käytännön asioita, mitä johtajan pitää
hoitaa, ns. paperiasioita. Mitä sen tulee hoitaa ja milloin ja mihin tai minä aikoina vuodesta
hoidetaan niitä ja sitten tätä tietysti tätä ihmisten kanssa toimimista, miten johdetaan ihmisiä
ja mitäs siinä nyt vois olla sitten, ehkä semmoista laaja-alaista tietoa yhteiskunnasta ja yhteiskunnassa niin kun lakien toteuttamisesta ja niiden täytäntöönpanosta ja tämäntyyppisistä asioista.”
”Kyllä minun mielestä sellainen, mikä vaikuttaa työyhteisöön eli sellaiseen työyhteisöön,
mitä tämä nyt voisi olla, eli nimenomaan tämä näin, että osaa toimia, että jokaisella on semmoinen oma arvo, siellä paikka että kokevat että hekin voivat vaikuttaa asioihin ettei joku
muu päätä siitä heidän – ettei tule sellaista mielialaa, että en halua miellyttää kaikkia eikä sillä
tavalla, että joskus täytyy sanoa, että näin se nyt valitettavasti menee. Mutta se, että keskustellaan ja pystyy ottamaan näitä toisia huomioon eli miksikä tätä nyt sanoo työorganisaatio.”

Edellisessä kappaleessa todettiin, että päätöksenteon arvioitiin koulutasolla parantuneen.
Sen perusteella voisi arvioida, että toimintavapauden lisääntyminen saattaa lisätä myös
koulutustarvetta esimerkiksi talouteen liittyvissä asioissa. Haastateltavien käsityksissä
edellä ilmenivät erilaiset koulutustarpeet liittyen ihmisten johtamiseen ja organisaatioon
työyhteisönä. Tämäntyyppiseen työyhteisökoulutukseen on viitannut Luukkainen
(2000b), jonka mukaan ihmiset ja organisaatiot kykenevät tällöin reaaliajassa reflektiivisesti käsittelemään yhdessä opitun tiedon sisältöä. Opiskelu liittyy yhteisöön ja kontekstiin, kun taas lyhytkestoisessa koulutuksessa palataan usein uusin taidoin takaisin siihen
työkulttuuriin, mistä on lähdetty. Koulutustarpeina tässä tutkimuksessa nousivat esille
käytännön asiat (mikrotaso) ja toisaalta kaivattiin laaja-alaista tietoa yhteiskunnasta
(makrotaso). Haavisto (2004) toteaa, että koulutuksen laajeneva yhteistyö verkottumisen
kautta asettaa koulutukselle tiettyjä tavoitteita. Erityisesti tarvitaan yhteistyön laajenemiseen liittyvää asenteellista koulutusta. Myös henkilöstöjohtaminen ja pedagogiset linjaukset yhteisössä liittyvät organisaation merkitykseen ja kehittämistyöhön. Laaja-alainen tietämystä yhteiskunnan ja koulutuksen kehitystrendeistä on puolestaan pidetty tärkeänä siksi, että sen avulla on mahdollista seurata yhteiskunnallista kehitystä ja tekemään sen
mukaan johtopäätöksiä koulun johtamiselle asetetuista vaatimuksista ja edellytyksistä.
(esim. Jokinen 2000.) Haastateltavien omat arviot ovat siten jokseenkin samansuuntaiset
tässä tutkimuksessa. Johtamisen laajentumiseen liittyvät tehtävät tuntuivat tärkeiltä. Tämä
antaa aiheen olettaa, että koulutuksella olisi mahdollisuus vaikuttaa johtajan ammattikuvan muotoutumiselle tulevaisuudessa. (Isosomppi 1996.)
Vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen ja laajentaminen työyhteisössä kuvastaa johtamisen demokratisoitumistarvetta. Toisaalta toivottiin, että keskustelua käytäisiin myös
paikallisen kouluhallinnon suuntaan, koska mielipiteiden vaihdolla katsottiin olevan
myönteistä ja työtä rikastuttavaa vaikutusta. Haastateltavan näkökulma koulutuksen
osalta on laajempi.
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”Minun mielestä meillä pitäisi olla vähän enemmän sellaista koulutusta nimenomaan tällaista
yleisistä asioista ja ihan sellaistakin koulutusta, missä käydään keskustelua asioista, tuodaan
esille mielipiteitä ja minusta siinä pitäisi olla rehtoreitten lisäksi myös meidän hallintojohtoa.
Sitä kuinka korkealle en osaa sanoa, mutta ainakin nyt kouluviraston ihmisiä eli enemmän
tämmöistä, jossa olisi joku teema ja sitten olisi niin kuin mielipiteitten vaihtoa koska se rikastuttaa ihmisiä. Sitä minä niin kuin toivoisin.”

Esimiesten käsityksiä johtajien merkityksestä muutoksessa
Koulu- ja sivistystoimenjohtajien mielipidettä peruskoulun johtajien osuudesta ja merkityksestä muutoksessa kysyttiin avoimella kysymyksellä. Kysymys on perusteltu siitä
syystä, että koulu- ja sivistystoimenjohtajat ovat lähimpinä peruskoulun johtajien esimiehinä vaikuttamassa heidän työhönsä. He kuuluvat peruskoulun johtamiseen liittyvään
eksosysteemiin ja ovat siten vaikuttamassa johtamisen kontekstissa. Vaatimuksia, odotuksia ja vuorovaikutusta kohdistuu siten siltäkin suunnalta. Taulukossa 11 on esitetty johtajien esimiesten vastaukset.
Taulukko 11. Johtajien esimiesten (n=21) käsitykset peruskoulun johtajien osuudesta muutoksessa.
Johtajan osuus muutoksessa

n

Keskeinen

7

Moottori

3

Tärkeä

3

Kehittäjä

2

Kannustaja

1

Kapteeni

1

Avoin muutoksille

1

Muutoksen johtaja

1

Muutosagentti

1

Rakenne jarruttaa
Yhteensä

1
21

Koulu- ja sivistystoimenjohtajat ajattelivat esimiehinä, että peruskoulun johtajan asema
on keskeinen (n=7) ja tärkeä (n=3) puhuttaessa muutoksesta ja toiminnan kehittämisestä.
Esimiesten merkitys paikallisella tasolla ei voine olla heijastumatta niiden erilaisten vaatimusten ja odotusten kautta peruskoulun johtajan työhön. Tässä tutkimuksessa johtajien
esimiesten käsityksillä voidaan katsoa olevan merkitystä tarkasteltaessa peruskoulun johtajien työhön liittyvää muutosta ja sen eri osatekijöitä. Koulu- ja sivistystoimenjohtajat
osana peruskoulun johtamisen kontekstia kokevat, että johtajien rooli on oleellinen kuvattaessa johtamisen rakentumista. Päättävinä ja esittelevinä virkamiehinä heillä on mahdollisuus aktiivisesti pyrkiä vaikuttamaan niihin toimintaolosuhteisiin ja raameihin, missä
peruskoulun johtaminen tapahtuu ottaen huomioon kunkin kunnan paikalliset olosuhteet
ja tilanteen kokonaisvaltaisesti. Tässä tehtävässä esimiehet ovat itsekin samalla osa järjestelmää ja niitä mahdollisuuksia, joita kussakin kuntaorganisaatiossa on mahdollisuus
käyttää. Laajemmin arvioituna on mahdollisuus sanoa esimiesten samalla tavoin liittyvän
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johtamisen vuorovaikutukselliseen kontekstiin, vaikka työ onkin erilainen. Edellisen
perusteella voitaneen todeta, että johtajien ja heidän välisen vuorovaikutuksen tulisi olla
sujuvaa. Myönteinen vuorovaikutus tavoitteiden suunnassa lisäisi työn laatua. Heillä on
mahdollisuus vaikuttaa edellä kuvattuun johtajien kouluttautumiseen. Myönteinen suhtautuminen johtajan kouluttautumistarpeisiin tulee esille seuraavassa haastatteluotteessa.
Hänen käsityksensä mukaan omassa kunnassa on mahdollista saada johtamiseen liittyvää
koulutusta, mikäli niin haluaa.
”Se pohjautuu ihan vapaaehtoisuuteen eli hyvin suosiollisesti on suhtauduttu ja on saanut
kouluttautua ken on halunnut ja itsekin olisin saanut siihen mahdollisuuden mutta näistä toisista opiskeluista johtuen en kyennyt kahta asiaa hoitamaan yhtä aikaa ja olen itse suorittanut
kouluhallinnon keskimmäisen arvosanan silloin ennen kuin tulin johtajaksi että kyllä --- kunnassa saa kouluttautua ja siihen suhtaudutaan hyvin myönteisesti.”

Alava (2004, 69) haluaisi laajentaa oppilaitosten johtamiseen liittyvää keskustelua koskemaan myös opetus- ja sivistystoimen johtajiin ja heidän oman johtajuutensa kehittämiseen. Johtamisen ongelmia on olemassa koulutoimen ylimmän johdon osalta samalla
tavoin esimerkiksi virallisen kelpoisuusvaatimuksen ja koulutuksen suhteen. Johtamisen
kehittyminen on tästä syystä joko omaehtoista tai kunnan päätöksenteosta riippuvaa.
Myös kuntien sivistystoimen erilaiset järjestelyt erilaisine ’yhdistelmävirkoineen’ ovat
siirtämässä johtamisen painopistettä siltä osin kohti hallinnointia ja viranomaistehtävien
hoitamista. (esim. Jokinen 2000, 89, Ojala 1998.) Siksi on mahdollista, että johtajat saattavat olla tulevaisuudessa kouluyhteisön ’toiminnan vetäjiä’ enemmän kuin koulun toiminnan kehittäjiä. Alavan (2004) mielestä tämänsuuntainen kehitys on huolestuttavaa
koko opetustoimen kehittämisen kannalta.
Ahosen (2001, 150–153) mielestä koulun johtaminen on muuttunut 1990-luvuan
aikana. Muutokset johtuvat yhteiskunnassa käynnissä olevasta muutosprosessista. Koulujen johtajien valta ja itsenäisyys on lisääntynyt. Vastuu ja työn määrä on kasvanut yhteiskunnassa vallitsevan tehokkuusajattelun ja individualismin seurauksena. Havaittavissa on
kuitenkin paluuta takaisin kohti hallinnon kontrollia arvioinnin avulla. Toisaalta voidaan
arvioida, onko jonkin asteisessa muuttumattomuudessa jotain viisauttakin, sillä tehokkuusajan vastapainoksi saatetaan pitää kiinni pysyvistä rakenteista hakemalla turvallisuutta yllätyksettömistä asioista. Tähän tutkimukseen liittyvät kuvaukset peruskoulun
johtamiseen liittyneistä muutoksista tukevat näkemystä päätösvallan kasvusta koulutasolla ja lainsäädännön uudistukset koettiin pääasiassa myönteisinä. Yhteistyö vanhempien, lähiympäristön ja sidosryhmien kanssa on kehittynyt myönteisesti. Eniten negatiivisina pidettiin omassa työajassa, koulun resursseissa, koulun koossa ja omassa työnkuvassa tapahtuneita muutoksia. Nämä tutkimustulokset tukevat niitä yleisiä johtamiseen
liittyviä muutoksen kuvauksia, joita tässä tutkimuksessa tehtiin kappaleessa 4.

8.3 Mitä peruskoulussa johdetaan?
Tutkimustehtävänä oli selvittää, mikä osuus ihmisten ja asioiden johtamisella on peruskoulun johtajien työssä. Toisaalta hallinnon osuutta tarkastellaan myös johtamiseen kuuluvana. Millä tavalla kyseiset johtamisen alueet painottuvat käytännön työssä? Kysymys
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on tärkeä – se, mihin johtamistehtävät yleisesti kohdistuvat, on merkittävä muodostettaessa kuvaa peruskoulun johtajan työstä. Eri aikoina ja erilaisissa koulukulttuureissa todettiin koulun johtajan tehtävien vaihdelleen. (Hämäläinen 2004, 34). Tämän tutkimuksen
teoreettisessa tarkastelussa johtaminen jaettiin kolmeen osaa: leadership-, managementja administration-johtamiseen. (Fidler 1997, 25.) Tarkoituksena on seuraavassa kuvata
tässä tutkimuksessa esille tulevia johtamisen kohteita ja tapahtunutta muutosta tästä näkökulmasta. Kuvio 33 selvittää kyselyyn vastanneiden ajankäyttöä suhteessa ihmisten ja
asioiden johtamiseen.

30 %

ihmisten johtaminen
asioiden johtaminen
70 %

Kuvio 33. Ihmisten ja asioiden johtamiseen käytetty aika johtajien käsitysten perusteella (%).

70 % johtajista katsoi, että he käyttävät enemmän aikaa asioiden johtamiseen, kun taas 30
% totesi ihmisten johtamisen muodostavan suuremman osan heidän ajankäytöstään.
Haastateltavan (H1) kertomus pitkältä aikaväliltä kuvaa ihmisten, asioiden ja hallinnon
osuutta johtamisessa. Muutos tiukasta hallinnosta asioiden ja ihmisten johtamiseen nousee esille. Toisaalta kuvaavaa on, että näiden johtamisen osa-alueiden vuorottelu eri ajanjaksoina on haastateltavan mukaan tullut sovittaa yhteen ja saada ne toimimaan keskenään.
”Joo, se oli aikaisemmin niin tuntui, että se hallinto oli niin jotenkin tiukka ja että se vei niin
kuin sitten päähuomion silloin aikanaan. Mutta sitten niin kun siinä tapahtui tätä löystymistä,
niin kyllä se lähti siitä asiasta kun saatiin tai tuli jokin tavoite toteuttaa niin sehän olisi se asia
että se pääpainopiste oli. Mutta kyllä siinä sitten tämä, että ihmiset tulee siihen mukaan, että
mihin meillä on resursseissa mahdollisuuksia ja että ei opettajakaan ihan ainakaan kovin
lyhyellä ajalla ja kovin helposti voi niin kuin muuksi muuttua että persoonaansa muuttaa. Että
kyllä sillä se on mukana aika pitkään, onko se sitten haitta tai hyöty, mutta niin kyllä se niin
kuin että jos tuohon yrittäisi vastata niin, että se aikaisemmin se oli se hallinto oli semmoinen
pääasia, mutta nyt se loppupuolella jäi kyllä vähemmälle ja sitten tuli nämä asiat. Mutta sitten
kuitenkin heti siihen pian ne ihmiset taas, että miten ne saatiin niin kuin synkkaamaan siinä
että …”(H1)
”Ne oikeastaan menee niin kuin limittäin. Ne asiat että tietyt hallinnonasiat on selvä, jotka on
hoidettava, mutta asiat ja ihmiset minusta niin limittyy selvästikin enemmän että se asioiden
ja ihmisten johtaminen käy niin kuin käsikädessä että asiat ja ihmiset liittyvät yhteen ja mitään
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johtamista ei voi tehdä ilman mitään näitä kolmea ulottuvuutta mitä sanoit, että kaikki ne liittyy olennaisesti siihen johtamiseen.”

Haastateltavan (H1) mukaan hallinnon tiukkuus peruskoulun alkuvaiheessa on huomionarvoista. Hallinnon löystymisen myötä painopiste siirtyi asioiden ja ihmisten johtamiseen.
Pohdinnan arvoista on, miten näiden johtamisen osa-alueiden suhde rakentuu ja miten ne
on sovitettavissa yhteen. Voitaneen arvioida, kuten jälkimmäisestä haastatteluotteesta käy
ilmi, että kyseiset osa-alueet menevät osittain limittäin. Johtamisesta voidaan kuitenkin
erottaa haastateltavan mukaan nämä kolme ulottuvuutta. Toisin sanoen johtamisessa on
olemassa nämä elementit ja ulottuvuudet ja niiden tarkastelu on mahdollista. Fidler
(1997, 25) totesi, että käsitteiden välillä on päällekkäisyyttä. Karkea jako on silti mahdollista tehdä. Ihmisten johtaminen (leadership) liittyy enemmän ihmisiin ja organisaatioon,
kun asioihin ja päätösten tekeminen on management-johtamista.
”Sen vois ajatella ehkä niinkin, että johtamalla niitä ihmisiä voidaan johtaa asioita. Kyllä
jotenkin näen sen asian niin, että sieltä niiden ihmisten kautta se tulee, ihmisten johtamisen
kautta tulee niitten asioitten johtaminen. Aika vaikea niin kuin erottaa niitä ihan kokonaan
toisistaan, että ei se oikeastaan voi olla niin, että se on se johtaja yksi, joka sitä johtaa sitä
tilannetta vaan tullaan sitten sellaiseen toiseen hirveän vaikeaan kysymykseen kun asioitten
tai johtamisen delegoiminen. Että millä tavalla se johtaja voi sitten selkeästi delegoida myös
niitä johtamistehtäviä sinne alaisillensa, jolloin se sitoutumisaste on varmasti paljon suurempi kuin silloin että kun tämmöisellä vähän niin kuin sanelupolitiikalla johdetaan asioita
eteenpäin siis asioitten johtamista eli sitä minä lähinnä tarkoitan tällä ihmisten kautta.”
”Ei, oikeastaan ei voi eritellä. En oikeastaan toivo, että oikeastaan johdan kumpiakaan vaan
ajattelen, että hoidan asioita ja työskentelen ihmisten kanssa.”

Haastateltavien käsitykset ovat samansuuntaiset. Asioiden ja ihmisten johtamista on vaikea erottaa toisistaan. Ihmisten johtaminen painottuu haastateltavien toteamina, mutta toisaalta myös asioita johdetaan ihmisten kautta. Ihmisten johtamiseen liittyvä organisaatio
ja motivaatio (Fidler 1997) käy myös ilmi haastatteluotteesta. Miten organisoida ja motivoida työyhteisö? Asioiden vieminen eteenpäin sitouttamalla organisaation jäsenet ei
tapahtune pelkillä määräyksillä. Tutkimustulos johtamisen asiapainotteisuudesta on
samansuuntainen Hämäläisen (2004, 20) toteamana; päivittäiset ongelmat ja arjen asiat
vievät johtajan työajasta suurimman osan. Tämä näkökulma nousee esille seuraavasta
haastatteluotteesta, jossa johtajan ajatellaan olevan työyhteisön vastuullinen yhdyshenkilö koulusta ulospäin hoitaen samalla päivittäiseen koulurutiiniin liittyviä arkipäivän tehtäviä. On mahdollista päätellä, että tämä käsitys edustaa varsin perinteistä näkemystä johtajan työstä. (vrt. Isosomppi 1996). Johtajan ajatellaan kapea-alaisesti olevan koulun rutiinien hoitajan.
”No kai se johtaja toimii niin kuin oikeastaan niin kuin yhdyshenkilö tavallaan koulutoimen
sitten koko koulujen, kaikkien koulujen rehtorin kanssa. Että hän on siinä kuin linkkinä tässä
välillä. Ja sitten tietenkin hoitaa näitä koulun juoksevia asioita, jotka kuuluu tähän koulurutiiniin ja arkipäivään ja ottaa vastuulleen nämä.”

Seuraavassa tarkastellaan (kuvio 34) niitä tuloksia, jotka liittyvät johtajien käsityksiin
ihmisten, asioiden ja hallinnon osuudesta johtamisessa omassa johtamistoiminnassaan
niin, kuinka he toivoisivat niiden olevan. Vastaajia pyydettiin asettamaan nämä kolme
johtamisen aluetta omasta mielestään tärkeysjärjestykseen (1–3). Hallinto on mukana siksi, että haluttiin tietää sen osuus kokonaisuudesta, mihin johtamisen tulisi suuntautua.
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Asia on mielenkiintoinen myös sen vuoksi, että tutkimuskirjallisuuden perusteella näkemykset johtamisrutiinien painottumisesta hallintoon ovat olleet varsin yleisiä. (esim. Johtamisen kehittämishanke 1994, Jokinen 2000.)
3,00

2,83

2,50

2,00

1,50

1,73
1,41

1,00
Ihmiset

Hallinto

Asiat

Kuvio 34. Tutkimusjoukon toive johtamisen suuntautumisesta (ka).

Kuviossa 34 johtajien toiveiden sijaluvuista on laskettu keskiarvo. Mitä pienempi keskiarvo on, sitä tärkeämpänä vastaaja pitää asiaa. Vastauksissa painottuu ihmisten johtamiseen suuntautumisen toive, sillä johtajista (n=90) keskiarvolla 1.41 korosti sitä tärkeimpänä johtamisen suuntautumisen osa-alueena. Asioiden johtamisen keskiarvo oli 1,73 ja
painottuu toiseksi eniten. Hallintoa painottava johtaminen saa korkeimman keskiarvon
2,83 ja koetaan näistä johtamisen osa-alueista vähiten tavoiteltavana suuntana. Tämän
arvioidaan kuvaavan sitä tavoitetilaa, jonka johtajat arviointiensa perusteella katsovat olevan oman johtamisen kannalta tavoiteltavin.
”Itselleni ei tämmöinen asioitten hallinnointi, tämmöinen tekninen toteuttaminen ole mikään
suuri ongelma, että minä yleensä niistä selviän kohtuullisesti, mutta ehkä se sitten taas johtuu
sillä tavalla että tämä pitkä elämänura ja…”

Tämä osoittanee, että on olemassa ristiriita käytännön johtamisen ja toisaalta siihen liittyvien toiveiden suhteen. Asiaa voidaan pitää merkittävänä itse työn kannalta. Asioiden ja
hallinnon johtamista ei pidetä niin tärkeänä kuin ihmisten johtamista. Edellisen haastateltavan mielestä hallinnon osuus ilmenee lähinnä teknisessä toteutuksessa ja siinä, että päivittäiset rutiinit hoituvat. Ihmisten johtaminen korostuu mahdollisuuksien antajana työyhteisössä. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet opetus- ja kasvatustyölle ja sille asetetuille tavoitteille. Hämäläisen (2004, 37) mielestä päätettävien tehtävien
lisäksi johtajan olisi syytä huomioida henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien hoitaminen.
”No tietenkin asiat täytyy olla kunnossa eli hallinnosta täytyy hoitaa se asia, että niin kuin rattaat pyörii. Mutta kyllä minulle niin kuin painotus on ihmisten johtamisessa ja minä olen
monesti sanonutkin, että sitä että minä en oikein koe olevani siis johtaja, vaan minä koen olevani mahdollistaja, jolla minä tarkoitan sitä, että minun tehtävänäni on luoda tästä työyhtei-
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sössä opetustyötä tekeville ja muille henkilökunnan jäsenille mahdollisimman hyvät olosuhteet, jotta he pääsevät siinä opetus- ja kasvatustyössä niihin tavoitteisiin, mitä me on asetettu.
Eli silloin minä teen niitä tiettyjä asioita, teen lukujärjestyksiä, käyn kinuamassa kehyksiä eli
minun tehtävänä on huolehtia, että heillä on mahdollisuus tehdä sitä työtä eikä sitten tämän
henkilökunnan energia mene siihen, että he kokevat, että heitä ei arvosteta ja heille ei anneta
mahdollisuuksia. Näen niin kuin sen että minä olen enemmän mahdollisuuksien antaja.”

Haastateltava painottaa ihmisten johtamista, mutta asioiden ja hallintotehtävien tulee olla
lähtökohtaisesti kunnossa. Voitaneen siksi arvioida, että johtajan lähtökohta on hallinnon
ja asioiden ensisijainen hoitaminen. Johtajan tehtävänä on mahdollistaa opetus- ja kasvatustyön mahdollisimman optimaalinen tekeminen sekä koulutasolla, mutta myös ylöspäin kuntatasolle huolehtimalla koulun tarpeista. Johtajan voi arvioida toimivan oman
organisaation palvelijana. Hän kokee, että opetustyön mahdollisuudet ovat riippuvaisia
hänen omasta toiminnastaan johtajana; ts. kuinka luoda puitteet mahdollisimman hyvälle
opetukselle ja organisaation toiminnalle. Tällä voitaneen arvioida olevan myönteinen vaikutus koulun kehitykseen, sillä tavoitteena on koulun välittömän toimintaympäristön
parantaminen (mikrotaso). Toisaalta ihmisten, asioiden ja hallinnon yhteensovittaminen
on aiheuttanut pohdintaa, mistä haastateltava on muodostanut kokemuksensa avulla varsin selkeän käsityksen.
Johtaminen koulumuodon mukaan tarkasteltuna
Kun johtamisen kohteita tarkasteltiin tutkimuksessa käytetyn kolmen koulumuodon jaottelun pohjalta, saatiin seuraavat vastaukset. (taulukko 12).
Taulukko 12. Johtajien käsitys johtamisen kohteista (n) koulumuodon mukaan.
Johtamisessa painottuu

Eo-6

7-lukio

Eo-10

Ihmiset

69 (62%)

13 (76%)

7 (40%)

Yhteensä %
89 (63%)

Asiat

36 (32%)

4 (23%)

6 (60%)

46 (33%)

Hallinto

6 (6%)

–

–

6 (4%)

Yhteensä

111 (100%)

17 (100%)

13 (100%)

141 (100%)

Koulumuodon mukaan tarkasteltuna ihmisten johtaminen painottuu eo-6-vuosiluokilla
(n=69), 7-lukiossa (n=13) ja eo-lukiossa (n=5). Hallinnon osuutta ei pidetä ensisijaisena
tai tärkeänä, sillä vain kuusi vastaajaa painotti sitä. Hallinnon osuudesta johtamisessa
tulee esille selkeä mielipide pitkän kokemuksen omaavalta 7–10-luokkien johtajalta.
Kokonaisuutena hallinnon osuus on hänen mielestään noin kolmasosa koko työpanoksesta.
”Siis puhtaasti hallinnoinnissa? Hirveän vaikea kysymys. Tiettyihin vuodenaikoihin, kesällähän teen pääsääntöisesti hallinnointia eli silloin se on niin kuin 100 %:sta, mutta sitten tiettyinä aikoina se voi olla jopa puoletkin. Mutta sitten on aikoja, jolloin se on tuskin 4 osaakaan, että jos nyt ihan kokonaisuuden katsoisi niin se hallinnointi on sellainen 1/3 osa.”

Juutin (2002b, 7–17) mukaan asioiden johtaminen (managerismi) on lisääntynyt samanaikaisesti kun autoritaarinen ja käskyvaltainen johtamistyyli on vähentynyt. Keskitetty johtaminen on ollut suomalaisen kouluhallinnon ominaisin piirre 1990-luvun alkuun asti,
mutta johtaminen ja koulun hallintokulttuuri ovat muuttumassa siten, että suuntaus on
kohti kehittämis- ja ihmissuhdejohtajan roolia. (Mustonen 2003, 98, 178, 184). Tämä
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muutos ilmenee seuraavassa haastatteluotteessa. Pitkän kokemuksen omaava johtaja pitää
tärkeänä henkilöstön ja oppilaiden osuutta osana työtään. Esille nousee lisäksi oppilashuollon kasvanut rooli koulun työssä.
”Kyllä se on hyvin paljon ihmissuhdetyötä. Kehityskeskustelut opettajien kanssa sekä viralliset, että epäviralliset, sitten oppilashuolto on aika lailla vienyt leijonanosan minun työstä,
että ehkä siinä on myöskin persoonallisuus vaikuttaa siihen, että haluan tehdä työtä lähellä
opettajia, mutta myöskin lähellä oppilasta niin olen halunnut mennä siihen oppilashuoltoonkin. Kyllä ne on tämmöiset henkilöstöpolitiikka ja sitten tämä oppilashuolto yhdessä joka vie.
Asiat on niin kuin hyvin nopeasti johdettavissa ja ei niitä niin kovin paljoa ole.”

Johtamisen kehittäminen ja johtajan vastuu on saanut uusia haasteita kehittämisen, tulosten ja tavoitteiden osalta. Tulosten perusteella peruskoulun johtamisessa painottuvat asiat
ja niiden johtaminen. Tämä osoittanee ristiriitaa ihmisten johtamiseen liittyvän vaatimuksen kanssa, mitä pidetään tavoitteena tutkimuskirjallisuuden perusteella. Aiheellinen
kysymys on, millä tavalla nämä kaksi erisuuntaista vaatimusta on sovitettavissa yhteen ja
onko se ylipäänsä mahdollista? Myös koulu- ja sivistystoimenjohtajien mielestä peruskoulun johtaminen on asiakeskeistä (kuvio 35). He näkevät, että peruskoulun johtajien
työssä painottuu nykyhetkellä asiat.
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Kuvio 35. Johtajien esimiesten käsitys ja toive johtamisen osa-alueiden painottumisesta.

Kuviossa 35 on laskettu jokaiselle asialle sekä nykyhetken tilanteelle ja toiveelle keskiarvot. Nykyhetkellä painotetaan johtamisessa eniten asioita (ka=1.25) ja vähiten hallintoa
(ka=2.50). Toive olisi, että ihmisten johtamista painotettaisiin eniten (ka=1.26) ja hallintoa vieläkin vähemmän kuin nyt (ka=2.79). Toisin sanoen asiat ja ihmiset saisivat johtajien esimiesten mukaan tulevaisuudessa ”vaihtaa” paikkaa. Koulutoimenjohtajien toive
on, että peruskoulunjohtajat kiinnittäisivät huomiota johtamistoiminnassaan avoimien
kysymysten perusteella seuraaviin johtamisen painopistealueisiin ja asioihin seuraavasti:
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Koulutoimenjohtajien toive johtami- Koulutoimenjohtajien toive asioista, joihin
sen painoalueista
peruskoulunjohtajien toivottaisiin kiinnittävän
enemmän huomiota
– oma rooli kokonaisuudessa ja koulun
– päätöksenteko
kehittämisessä
– huolehtiminen
henkilökunnan
– koulun kehitystyö
kyvystä tulokselliseen tehtävän
– turvallisuus
hoitoon
– myös pienten asioiden hoitaminen
– laajempi koulutusnäkemys
– tulevaisuus
– koulun kokonaisvaltainen kehit– ihmisten johtaminen
täminen
– henkilöstön huomioiminen ja tukeminen
– ihmisten johtaminen
– tavoitejohtaminen
– yhteistyö
muiden
koulujen
– oman aseman ymmärtäminen (työnantajan
kanssa
edustaja)
– kahdenkeskiset kehityskeskuste– kokonaisuuksien hallitseminen
lut
– henkilökunnan motivoiminen
– henkilöstöjohtaminen
– talousarviossa pysyminen
– vastuunotto ja –jakaminen kehit– opetussuunnitelman kehittäminen
tämishankkeissa
– henkilökohtaiset kehityskeskustelut
– tulosvastuu
– koulujen välinen yhteistyö
– muutosjohtaminen
– pedagogisen asiantuntemuksen lisääminen
– koulun ja opetuksen kehittämi– miten kouluyksikkö vastaa valtakunnallinen henkilöstön kanssa
siin, koulutoimen ja kunnan linjauksiin tai
– kokonaisvaltainen ajattelu.
oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin tai
oppimisjärjestelyihin ja –menetelmiin sekä
niiden kehittämiseen
– muutosvalmius
Avoimet kysymykset tuottivat runsaasti vastauksia, joiden sisältö on osittain päällekkäisiä. Vastauksista tulee esille peruskoulun johtajien työlle asetettuja toiveita ja vaatimuksia esimiesten taholta. Niistä muodostuu kuva hyvin laajasta haasteiden verkosta, joihin
peruskoulun johtajien tulisi työssään kyetä vastaamaan. (ks. myös Kohonen & Leppilampi 1994, 39–44). Jokaisen yksittäisen vastauksen sisältö on itsessään haastava ja laaja.
Keskeinen ja kattava esimerkki on seuraava johtajan esimiehen avoimeen kysymykseen
antama vastaus.
”…koulu ja peruskoulun johtaja pystyy vastaamaan valtakunnallisiin, koulutoimen ja kunnan
linjauksiin tai oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointiin tai oppimisjärjestelyihin ja -menetelmiin sekä niiden kehittämiseen.”

Myös kokonaisuuksien hallinta, muutosvalmiudet, ihmisten johtaminen, tulevaisuus,
koulun kehittäminen, henkilöstön huomioiminen ja päätöksenteko ovat niitä haasteita,
jotka tulevat tässä tutkimuksessa yleisesti esille. Johtamiselle on ominaista useiden ristiriitaisten arvopäämäärien yhteensovittaminen: yhteiskunnan, yksilöiden, työnantajan ja
työyhteisön odotukset ja vaatimukset heijastuvat johtajan työhön. (Ammatiltaan johtaja
1994, 26, vrt. myös Vaherva 1984, 90).
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Onko lainsäädännön uudistus, delegointi tuottanut haluttua tulosta? Onko byrokratia
kunta- ja koulutasolla vähentynyt ja onko päästy kohti ihmisten johtamista? Tulosten
perusteella asiajohtaminen hallitsee peruskoulun johtajan työtä. Ihmisten johtaminen jää
taka-alalle päivittäisten asioiden ja käytännön työn vuoksi. Bennis ja Nanus (1986, 22)
toteavat samansuuntaisesti, että asiajohtamisessa (managers) korostuvat rutiinit ja tehokkuus sekä vision näkeminen ja toiminnan tuloksellisuus. Ihmisten johtaminen (leaders)
puolestaan tarkoittaa ohjaamista ja vaikuttamista johonkin suuntaan tai toimintaan.

8.4 Johtamiseen vaikuttavat kontekstin tasot
Seuraavassa tarkastellaan niitä osatekijöitä, joiden katsotaan vaikuttavan peruskoulun
johtajan päätöksentekoon. On korostettava, että kontekstuaalisuus ei tarkoita pelkästään
johtamiseen vaikuttavia päätöksenteon tasoja, vaikka ne ovat tässä kohdassa tarkastelun
kohteena. Peruskoulun johtaminen muotoutuu kaikista niistä osatekijöistä, joita tutkimuksen teoreettisessa osassa on tarkasteltu ja kuvattu. Tavoitteena on kokonaisuuksien näkeminen ja ihminen aktiivisena tulevaisuuden muovaajana ja luojana. Siinä korostuu oman
toiminnan yhteensovittaminen luonnollisen ja taloudellisen maailman prosessien kanssa.
Lainsäädännön muutoksilla on haluttu vaikuttaa kouluyhteisön kehittämiseen. Käytännössä normeja on vähennetty ja uudistettu valtionosuusjärjestelmää. Kunta- ja koulutason itsenäisyyden katsotaan siten lisääntyneen koulutuksen järjestämisessä avaten uusia
mahdollisuuksia. (ks. Jakku-Sihvonen 1998, 20–23, Kohonen-Leppilampi 1994, 11, Sarjala 1996b, 19, Lumijärvi & Jylhäsaari 2000, 5, Huttunen 1994, 195). Toisaalta se myös
velvoittaa koulutyön kehittämiseen omista paikallisista lähtökohdista käsin. Johtamisen
kannalta tehtävä laajenee, mutta antaa myös uusia mahdollisuuksia itsenäiseen toimintaan. Millä tavoin normiohjauksen vähentyminen on vaikuttanut johtamiseen tai kokevatko peruskoulun johtajat oman itsenäisyytensä päätöksenteossa muuttuneen? Tutkimustehtävänä oli, mitkä päätöksenteon tasot määrittävät peruskoulun johtamista? Kuviossa 36
kuvataan kyselyn perusteella niitä päätöksenteon tasoja, jotka määrittävät peruskoulun
johtamista.
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Kuvio 36. Johtajien päätöksentekoa määrittävät kontekstin tasot johtajien arvioimana.

Keskiarvo on laskettu kaikille tasoille erikseen niin, että keskiarvo muodostuu laskemalla oman tason kaikki sijaluvut yhteen ja jakamalla johtajien lukumäärällä. Tärkeimmäksi
johtajien päätöksentekoa määrittäväksi kontekstiksi nousee paikallinen taso (ka=1.80),
toiseksi tärkein on valtakunnallinen taso (ka=2.2), koulutoimen taso on seuraavana
(ka=2.8) ja vähiten tärkeimpänä on koulutaso (ka=3.06).
”Kyllähän niin kun valtakunnalliset tietysti mitä tulee esimerkiksi valtiovallan taholta, niin
nehän luo semmoiset tietyllä lailla raamit sinne koulun toimintaan. Sitten taas kun mennään
kuntatasolle, niin sieltä kun ne on raamitettu ja esimerkiksi jos ajattelee budjettiratkaisua mitä
sieltä tulee asukasta kohti ja oppilasta kohti, miten oppilasmäärä vaikuttaa esimerkiksi sivistyspuolen rahoihin ja sieltä jo rajataan esimerkiksi näitä liikkumavaroja miten voit sitä koulun
toimintaa, millä tavalla sitä voidaan suunnitella. Kyllä ne liikkumavarat mun mielestä aika
pitkälle kuitenkin sieltä rajataan vaikka kuinka haluaisit kehittää sitä organisaatiota niin
kyllä siihen tietyt rahallisetkin rajat on luotu ja taas sitten toisaalta niin kuin opetussuunnitelmalliset rajat. Kyllä minun mielestä se sieltä lähtee, kyllä tietyssä määrin on liikkumavaraa,
mutta kyllä ne sitoo ne mitä tehdään”

Haastateltavan käsitys tukee kyselyn tulosta. Haastateltava pitää paikallisen (kunta) tason
ja valtakunnallisen tason (makrotaso) päätöksiä määrittävinä, mutta toisaalta valtakunnallinen taso luo lopulliset puitteet ja raamit koulun toiminnalle ja päätöksenteolle. Tulosta
voitaneen pitää varsin yleisenä käsityksenä, sillä samansuuntaisia tutkimustuloksia on
muissakin tutkimuksissa esitetty. (esim. Mustonen 2003, Ojala 1998.) Kuntatason ratkaisuilla ja päätöksenteolla voi arvioida olevan merkittävän aseman koulujen toiminnassa ja
johtamisessa. Kuntien rooli koulutuksen järjestämisessä on arvioiden mukaan vahvistunut. (esim. Ojala 1998.) Haastateltavan mukaan tämä on tullut esille opetussuunnitelmatyön ja talouden rajojen suhteen.
”Se antaa monesti ohjeita tietyistä toimintatavoista, esimerkiksi kunnassa saadaan yhteisiä
toimintamalleja. Hyvin vähän puututaan siihen, millä tavalla käytännössä johdetaan mutta
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juuri niihin asetuksiin ja toimintamalleihin niin puututaan mitä olisi milloinkin tehtävä, milloin tehdään esimerkiksi tietostrategiaa kunnassa tai milloin tehdään opetussuunnitelmaa tietyltä osin uusiksi jne. Tämmöisiä tietynlaisia ohjeistuksia kunta aika hyvin niin aina tuo
päätöksissään esille.”

Koulutason päätöksenteko sai pienimmän keskiarvon (3.06). Toisaalta koulukohtaisten
päätösten tekeminen nähtiin myös mahdollisuutena. Se vaatii päättäväisyyttä ja uskaliaisuutta eikä mukautuvuutta asioihin, joita on ennenkin tehty. Parannusta asioihin saadaan
aikaan omalla rohkealla toiminnalla, jos asiat nähdään mahdollisuuksina. Siksi varovaisuus ja kuulosteleminen ylempää kussakin tilanteessa ehkäisee rohkeiden ja omaperäisten ratkaisujen tekemistä ja omien ajatusten toteuttamista koulutyössä. Rohkeus, omaperäisyys, luovuus ja toisaalta hierarkkisuus vaikuttavat omaan toimintaan. Seuraavasta
tulee esille, että koulutasolla rohkea päätöksenteko on mahdollista, mutta siinä vaaditaan
henkilökohtaista rohkeutta eikä mukautumista koulun tapoihin.
”No kyllä varmaan niin, että hirveän paljon voi yksittäinen koulukin tehdä ja päätöksiä voidaan tehdä, mutta siinä täytyy sitten vain olla sen johtajan semmoinen aika rohkea, että uskaltaa alusta asti heti esittää asioita ja mielipiteitä eikä välttämättä tee niin, että mukautuu siihen
muiden koulujen tapoihin tai näin että semmoista rohkeutta siinä varmasti vaaditaan. Että
yksittäisellä koululla on varmasti hirveän paljon mahdollisuuksia tehdä itse omien päätösten
kautta ja omien asioitten kautta niin parannusta.”
”No lain henkihän täytyy olla taustalla eli opetussuunnitelmalaissa sanotaan, että pitää tukea
kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen jäsenyyteen, niin sehän on minun mielestä kaiken pohja. Se, miten me sitten kunnassa ja koulussa tulkitaan tätä asiaa, mitä se meille merkitsee, niin se on sitten meidän tehtävä täällä ja nimenomaan opetussuunnitelmatyössä se tärkeä pointti, että mitä se kenellekin tarkoittaa se tukea kasvua ihmisyyteen ja eettiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Sitten siellä sanotaan lisäksi, että annetaan elämässä tarvittavia tietoja ja
taitoja. Eli nimenomaan tämmöinen taitojen oppiminen on sitten se oppilaalle tärkeä, että
kyllä minä näkisin sen, että täytyy toimia lain ja asetuksen hengessä. Mutta se varsinainen
työ me prosessoidaan täällä. Eli vaikka lait olisi minkälaisia jo me viis veisattaisiin niistä niin
ei niillä ole niin kuin mitään merkitystä. Meidän täytyy sisäistää se lain henki.”

Edellisen haastateltavan sanomana tulee esille, että oman koulun mahdollisuuksiin päätöksenteossa uskotaan, mutta se vaatii rohkeutta. Johtaja on tiedostanut ja pohtinut
mukautumista muutoksiin ja suhdettaan myös muiden koulujen johtajien toimintaan. Jälkimmäinen haastateltava on toisenlaisen käsityksen edustaja, jolloin painottuu muodollisuus ja toimiminen lakien ja asetusten mukaan. Myös arvopohja nousee esille johtajan
ajattelussa. Opetussuunnitelma ohjaavana asiakirjana säätelee opetus- ja kasvatustyötä
luoden raamit johtajana toimimiselle. Haastatteluotteita lienee mahdollista tulkita niin,
että ne kuvaavat kahta erilaista käsitystä; toisaalta painottuu omakohtainen päätöksenteko koulutasolla ja toisaalta korostuu peruskoulua ohjaavien lakien merkitys. Edellisen
johtajan voisi arvioida toimivan lähempänä omaa organisaatiota ja koulutasoa (mikrotaso) ja jälkimmäisessä tapauksessa korostuisi valtakunnallinen taso (makrotaso). Molemmat haastateltavat ovat silti riippuvaisia kontekstistaan omassa johtamisessaan, mutta he
käsittävät ja painottavat näitä tasoja eri tavoin. (Marton & Booth 1997.)
Fullanin (1998, 10–16) mielestä johtajilla on yhä vähemmän tilaa ohjailla ja he ovat
tulleet enemmän riippuvaisiksi kontekstista. Työ on muuttunut monimutkaiseksi ja rajoittuneeksi ja he eivät kykene toimimaan leadership-johtamisen menetelmällä. Koulun ulkopuolta tulleiden riippuvuuden siteiden poistaminen vaatii muutosjohtajuutta, uuden asen-
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teen ja tietoisuuden toiminnalle omassa johtamisessa. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaakin siltä, että peruskoulun johtaminen on kontekstiin sitoutunutta johtamista, mitä
ohjaavat valtakunnalliset ja kuntakohtaiset päätökset (vrt. Syrjälä 1998, 25–26). Oman
koulutason päättämisen tai vaikuttamisen mahdollisuuksiin ei uskota, vaikka päätöksenteon todettiin koulutasolla parantuneen. Työ keskittyy oman koulun kontekstiin. Voitaneen kysyäkin, mistä tämä ristiriita toiminnan ja käsitysten välillä johtuu? Mahdollista on,
että osa johtajista ajattelee oman tehtävänsä enemmän opettajuuden kautta.
“… tietysti kaikkein tärkein, olen nimenomaan sellainen kuitenkin, että minussa asuu se pieni
opettaja elikkä ennemmin katson asioita sen opetuksen ja lapsen näkökulmasta. Mä en
rakasta hallitsemista enkä toisten ihmisten hallitsemista, mutta jos niin kuin asioita pitää päättää ja tehdä päätöksiä niin kyllä mietin sitä ratkaisua kokonaisuutena, mitä se vaikuttaa jos
näin ja näin tehdään, mitä se vaikuttaa tämän meidän kouluyhteisön toimintaan, kuinka se..
että mun pitää ensin hahmottaa se kokonaisuus ennen kun voin sitä tehdä, silloin katson että
jos se asia on semmonen asia että se pitää, se on päätettävä suuntaan tai toiseen. Niin ja joskus
aina toinen osapuoli kärsii ja se sitten kärsii, että silloin ei ehkä siinä vaiheessa sitten jos on
pakko päättää niin ne asiat päätetään ei siinä sen kummempia. Että tietysti siinä on silloin jos
se koskee kovin kovasti, jos on vaikeita päätöksiä ja ihmiset on siinä mukana niin pyrin tietysti keskustelemaan heidän kanssaan, tämmöinen on tulossa ja näin ettei tässä kovin paljon
ole vaihtoehtoja tämän menetelmän kanssa.”

Voitaneen arvioida, että haastateltava on kokenut päätöksenteon vaikeaksi. Johtaja ajattelee asiaa voimakkaan tunnepitoisesti opettajana ja oppilaan näkökulmasta. Käsityksen voi
arvioida edustava suppeampaa mikrotason käsitystä johtamisesta. Johtaminen koetaan
hallitsemiseksi, mutta toisaalta johtaja pyrkii ajattelemaan kokonaisuutena päätettävistä
asioista kuunnellen ja keskustellen.
Mielenkiintoinen ja laajempi näkökulma päätöksentekoa määrittävistä tasoista on hahmottaa konteksti laajemmin. Haastateltava pitää johtajan ja koulutoimenjohtajan merkitystä tärkeänä, mutta haluaa painottaa paikallisen tason osuutta ja toimijoita siellä. Tämä
näkyy siinä, että paikallisen tason päätöksenteossa on hänen mukaansa eroja eri paikkakuntien välillä ja tällä on vaikutusta koulujen hallinnointiin.
”Ei. Joo kyllä se lähtee ja tuota kyllä sillä tavalla rehtorikin on hyvin paljon haltijana, että
samoin kuin on tietysti koulutoimenjohtaja. Kyllä se niin kuin lautakunnan päätöksetkin niin
kyllä se esittelijä käyttää reilusti yli puolet siitä lautakunnan vallasta. Jos on taitava esittelijä,
niin eihän siellä äänestyspäätöksiä juurikaan tehdä. Että ne on harvinaisempia ja sitten tietysti
riippuu siitä, että mikä on paikkakunnan poliittisen kentän rakenne. …ssa esimerkiksi on
tasavahvoja puolueita hyvin paljon, että siellä voi tulla enempikin tällaista äänestyskäyttäytymistä että siellä on ristiveto. Jossain maaseutukunnassa taas niin siellä missä on yhdellä tai
kahdella puolueella valta-asema, niin se valta tuo myöskin pakostakin vastuuta ei sitä voi niin
kuin jonkin marginaaliryhmien vastuulle sysätä epäonnistumisia. Niin se vaikuttaa siihen
koulun hallinnointiin myöskin.”
”Tämä on niin, tuossa kun johtamista kun ajattelen, niin siinä tulee silloin vähän tämän kunnan ja yksittäisen koulun nämä toiminnot, että missä määrin niin kuin kunta haluaa olla siinä
olla asettamassa niitä rajoja, että mitä yksittäiset koulut voi tehdä ja mitä niille annetaan siinä
mahdollisuuksia tehdä. Ja se on edelleenkin vähän niin, että kun se opettajakunta joka koululla on niin se tulee valittua lautakunnissa niin se tietenkin ohjaa tavallaan sitä, että minkälaiset työkalut siinä rehtori saa.”
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Haastateltavien käsitykset laajenevat eksotasolle. Vaikka oma johtaminen painottuu, nousee esille johtajien esimiesten merkitys. Kuntatason päätöksenteossa esittelijän rooli on
lautakunnan työssä oleellinen. Jälkimmäinen johtaja ajattelee lautakunnan valintojen
ohjaavan koulujen henkilöstövalintaa ja siten myös johtajan mahdollisuuksia toimia.
Edellisen haastateltava liittää ja laajentaa johtamisen kontekstia kunnan poliittiseen vaikuttamisen suuntaan, millä hän uskoo olevan vaikutusta niihin päätöksiin, jotka kohdistuvat koulutukseen. Alava (2004, 62) onkin todennut, että kunnallispolitiikan ymmärtämisen voidaan katsoa johtajan perustehtävään kuuluvaksi.
Esimiesten käsitykset peruskoulun johtamista määrittävistä päätöksenteon tasoista
Johtajien esimiehet ovat kuvion 37 perusteella samaa mieltä siitä, että peruskoulun johtajien toimintaa ohjaavat tärkeimpinä paikalliset ja valtakunnalliset päätökset. Näyttäisi siltä, että paikallinen taso on tärkein peruskoulun johtamista määrittävistä päätöksenteon
tasoista (ka=1.72). Toiseksi tärkeimpänä tulee valtakunnallinen taso (ka=1.81), kolmantena koulutaso (ka=3.10) ja viimeisenä koulutoimen taso (ka=3.39). Koulukohtaisia vaikuttamismahdollisuudet olivat ensimmäisellä sijalla vain kolmen (3) esimiehen mielestä.
Myöskään koulutoimen tason päätöksiä ei pidetty kovin merkittävinä. Ajattelevatko esimiehet, että koulutoimen virkamiehet ovat tavallaan päätösten käytännön toteuttajia tai
välittäjiä. He ovat joka tapauksessa päätösten esittelijöitä ja siten tärkeässä asemassa koulutuksen suunnittelussa ja päätöksenteossa paikallisella tasolla.

4,00
3,39
3,10
3,00

2,00

1,81

1,72

Valtakunnallinen taso

Paikallinen taso

1,00

0,00
Koulutaso

Koulutoimen taso

Kuvio 37. Esimiesten käsitykset peruskoulun johtamista määrittävistä päätöksenteon tasoista.

Ekologisen teoriassa on keskeistä yksilön ja ympäröivän toimintaympäristön välisen tasapainon tavoittelu. Yksilö on osa omaa ympäristöään ja siksi vaatimuksena on kokonaisvaltainen tarkastelu. Vuorovaikutusprosessi saa muotonsa yksilön käyttäytymisen ja sosiaalisen ympäristön yhteisrakentumisesta. Yksilö muokkaa ja rakentaa lähiympäristöään
omilla valinnoillaan ja toiminnoillaan. (Hujala 1998a, 10–16.) Tässä tutkimuksessa
peruskoulun johtaja on osa toimintaympäristöä ja aktiivinen vaikuttaja siinä. Nivalan
(1998a, 159) mukaan johtajuuden tarkastelu sekä toimintaan että rakenteeseen yhdisty-
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neenä on kontekstuaalista tarkastelua. Peruskoulun johtajat ja heidän esimiehensä pitävät
molemmat paikallista ja valtakunnallista päätöksentekotasoa ohjaavimpina tasoina peruskoulun johtamisessa.
”Kyllä niin kun aivan ehdottomasti lähetään tästä valtakunnan tasolta liikkeelle. Sieltä tulee
laki ja asetuksia niin siitä lähetään koulutyötä muokkaan ja sitten ne viimekädessä mitä tulee
kunnalta, kaikki ne vaikuttaa siihen työhön ja kaikki tulee huomioida ja ottaa huomioon kun
suunnittelet koulutyötä ja ne on asioita, joita ei voi sivuuttaa koulun johtamisessa.” Paikallinen… Se antaa monesti ohjeita tietyistä toimintatavoista, esimerkiksi kunnassa saadaan
yhteisiä toimintamalleja. Hyvin vähän puututaan siihen, millä tavalla käytännössä johdetaan
mutta juuri niihin asetuksiin ja toimintamalleihin niin puututaan mitä olisi milloinkin tehtävä,
milloin tehdään esimerkiksi tietostrategiaa kunnassa tai milloin tehdään opetussuunnitelmaa
tietyltä osin uusiksi jne. Tämmöisiä tietynlaisia ohjeistuksia kunta aika hyvin niin aina tuo
päätöksissään esille.”

Edellinen haastatteluotteen voidaan arvioida edustavan makrotason käsitystä, missä koulutasolla toiminnan lähtökohtana ajatellaan olevan koulutuksen säädetyt lait. Johtajan
mielestä tämän jälkeen kuntatasolla päätetään lopullisesti ne puitteet, joiden rajoissa johtaja voi toimia suunnitellessaan ja toteuttaessaan koulutyötä. Kunnan yhteisiä toimintasopimuksia pidetään tärkeinä, vaikka toimintamallit eivät vaikuta suoranaisesti itse johtamiseen. Kuntatason ohjeiden merkitys ja päätökset ovat haastateltavan mielestä tärkeitä.
Vulkon (2001, 1, 150) mielestä on mahdollista, että tieto koulun tasolla päätöksenteosta ja päätöksentekomenetelmistä ei ole riittävää. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan ajatella samansuuntaisesti. Koulutason päätöksenteon vaikutusmahdollisuutta ei pidetä kovin suurina, vaikka yleisesti korostetaan koulujen lisääntynyttä vaikutusmahdollisuutta. Päätöksenteko ei ole siten välttämättä edennyt vielä organisaatiotasolle
kovin voimakkaasti eikä siihen uskota, vaikka edellä todettiinkin koulutason päätöksenteon edenneenkin parempaan suuntaan. Vaikka yleisesti todetaan ja kirjoitetaan koulujen
saamasta lisääntyneestä päätösvallasta, niin se ei ilmene tässä tutkimuksessa siten, että
johtajat olisivat kokeneet päätöksenteon lisääntyneen omassa johtamisessa. Mahdollista
on, että päätösvalta on paikallistasolla kunnan päättäjillä ja että peruskoulun johtaminen
on tämän kontekstuaalisen rakenteen takia edelleenkin hierarkkinen ja jäykkä eikä koulutasoa koeta päätöksenteossa kovinkaan merkittävänä tasona? Tai onko ehkä niin, että
peruskoulun johtajat ja koulun henkilöstö eivät itse tiedosta omaan työtään ja siihen liittyviä mahdollisuuksia ja elävät siis edelleen modernissa ajassa, missä toteutettiin annettuja
päätöksiä? Mahdollista on myös, että kyseessä on ajan henkeen ja yleiseen keskusteluun
liittyvä ristiriita; koulutasolla on vaikutusmahdollisuuksia ja valtaa, mutta sitä ei tiedosteta tai siihen ei uskota. Voitaisiinko johtajien koulutusta lisäämällä vaikuttaa siihen, että
mahdollisuuksia uskallettaisiin käyttää rohkeammin. Onko niin, että uusia mahdollisuuksia muutoshaasteisiin vastaamiseen mahdollisesti olisi, mutta ei osaamista ottaa niitä
käyttöön. Lainsäädännön ja koulutason päätöksenteon muutoksista ajatellaan varsin
myönteisesti, mutta kaikkia mahdollisuuksia ei välttämättä käytetä hyväksi. Tämä saattaa
johtua myös varovaisuudesta, mikä käy ilmi seuraavan haastateltavan sanomana.
”No minulla on semmoinen näkemys että ei välttämättä toimita sillä tavalla että käytettäisi,
hyödynnettäisiin täysillä sen oman porukan ammattitaitoja ja resurssit, vaan helposti mennään tekemään semmoisia asioita, että kuulostellaan vähän sitä sieltä vähän ylempää että
mitä nyt kannattaisi tehdä tässä ja tässä tilanteessa ja mitä nyt kannattaisi tehdä tuossa tilan-
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teessa ja ehkä vähän liikaakin ollaan niin kuin sillä tavalla varovaisia niiden omien ajatusten
kanssa.”

Edellä on todettu, että johtaminen on tässä tutkimuksessa sosiaalista ja vuorovaikutuksellista yhteiskunnallista toimintaa. Se muodostuu eritasoisten systeemien muodostamasta
verkosta ja sitä ei eroteta toimintarakenteistaan. Eri päätöksentekotasojen ominaisuuksien ja niiden suhteiden tarkastelulla muodostetaan kuvaa peruskoulun johtamista määrittävistä tasoista. Nämä tasot kehittyvät erirytmisesti ja jokainen niistä vaikuttaa toisiinsa.
Peruskoulun johtajan päätöksentekoon liittyvät kontekstin tasoja kysyttiin toisella tavalla
(Likert-asteikko) ja tulokset on esitetty taulukossa 13.
Taulukko 13. Johtajien arviointia johtamista määrittävistä tasoista (%). (1=ei pidä ollenkaan paikkansa, 5=pitää täysin paikkansa.)
Päätöksentekoon liittyvät tasot

1

2

3

4

5

Ylhäältä johdettua yhteiskunnallista toimintaa

17

36

38

7

2

Yht. %
100

Vahvat perinteet omaavaa paikallista toimintaa

2

16

43

35

4

100

Henkilökohtaista osaamista omalla koululla

1

–

13

54

32

100

Tulevaisuuteen suuntautuvaa kasvatuksellista työtä

–

–

3

47

50

100

Yhdessä tekemistä omassa työyksikössä

–

–

4

41

55

100

Asioiden muuttamista muiden mukana

4

12

35

40

9

100

Kansainvälisyyden huomioimista

1

13

42

36

8

100

Kun yhdistetään kohdat 4 ja 5 (pitää täysin paikkansa ja pitää jokseenkin paikkansa),
oltiin eniten yksimielisiä seuraavista johtamiseen liittyvistä päätöksenteon tasoista: Tulevaisuuteen suuntautunut kasvatuksellinen toiminta 97 %, yhdessä tekeminen omassa työyksikössä 96 %, henkilökohtainen osaaminen omalla koululla 86 %, asioiden muuttaminen muiden mukana 49 %, kansainvälisyyden huomioiminen 44 % ja vahvat perinteet
omaava paikallinen toiminta 39 %. Johtaminen on edellisen perusteella tulevaisuuteen
suuntautunutta toimintaa, mihin liittyy voimakkaasti yhteistoiminta omassa työyksikössä
ja henkilökohtainen osaaminen. Johtajalla on oltava näkemys tulevaisuuden yhteiskuntaan ja työelämään liittyvistä vaatimuksista, jotta oppilaitoksen monipuolinen kehittäminen olisi mahdollista. (Alava 2004, 62).
…niin minun käsitys siitä nimenomaan siinä johtajana olemisesta on se, että me tehdään
yhdessä niitä asioita. Tietysti joissakin vaiheessa täytyy minun ottaa ne jotkut asiat vastuulle,
mutta se että työkaverit, työyhteisö voivat vaikuttaa niihin päätöksiin, jotka siellä menee. Että
me yhdessä niin kuin katsotaan, että mikä tämä olisi se paras ratkaisu kaikkien kannalta eikä
niin, että minä sanon, että nyt on tehty näin. En halua sellaista työyhteisöä, että se ei sovi
mulle.”

Välijärvi ja Malin (2002, 114) toteavat, että Suomessa tehdyt koulutuspoliittiset ratkaisut
viime vuosikymmenellä ovat merkinneet valinnan vapauden ja paikallisen päätöksenteon
kasvua. Myös koulujen itsenäisyys on lisääntynyt. Tulosten perusteella paikallisen tason
määräävyys tuli esille 39 % mielestä, vaikka kansainvälisyys onkin lisääntynyt (44 %).
Muutos päätöksenteon tasoissa on havaittavissa kahdessa seuraavassa lainauksessa. Niistä
voi todeta, että hierarkkisuus ja toteuttaminen on vähentynyt. Samoin toimintakulttuurin
erot tulevat eri paikkakuntien välillä esille jälkimmäisessä esimerkissä.
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”Se on niin kuin tärkein työ tässä ja muutos siinä, että ennen vanhaan ne tuli tuolta korkeimmalta hallintoviranomaiselta ja ne oli sitten selvää pässinlihaa, siellä tehtiin sitä mitä siellä
sanottiin.”
”On selviä eroja. Mikä on niin kuin poliittisen kentän rooli kouluhallinnossa, niin siinä on
valtavia eroja eri kuntien välillä. Jopa pienten paikkakuntien välillä se toimintakulttuuri voi
olla. Mistä se sitten taas tulee niin joku naapurikunta, missä minä olen asunut tuossa …llä
vielä, niin siellä valtuusto koostuu hyvinkin suuressa määrin akateemisen loppututkinnon
suorittaneista henkilöistä.

Hajautetulle päätöksentekojärjestelmälle on tyypillistä päätöksiä tekevän organisaation
omavaraisuus ja itsenäisyys. Päätösvallan hajauttaminen ei poista kuitenkaan kokonaan
normiohjausta, johon kuuluvat lait, asetukset ja alemmanasteiset ohjeet ja normit. Koululainsäädännön uudistaminen on kuitenkin vähentänyt normiohjauksen merkitystä. (Lyytinen 1996, 1–3.) Yhteenvetona voitaneen todeta, että kuntien ja koulujen muodollisen päätäntävallan voi arvioida lisääntyneen. Myös Bush (1998, 321–333) on todennut, että
suuntaus on kohti koulujen päätöksenteon itsenäisyyttä. Vaikka perusasioita koskevat
päätökset tulevat kansalliselta ja paikalliselta tasolta, konkreettiset koulua koskevat päätökset tulisi tehdä toimivalla tasolla, koulutasolla. Tässä tutkimuksessa tutkimustulos
osoittaa, että paikallisilla ja valtakunnallisilla päätöksillä on johtajien mielestä tärkein
merkitys omassa työssään. On kuitenkin havaittavissa hajautetun päätöksentekojärjestelmän vaikutuksia, sillä hierarkkisuus on vähentynyt ja päätäntävallan katsotaan siirtyneen
paikalliselle tasolle. Toisaalta erot kuntien välillä saattavat vaihdella poliittisen kentän ja
päättäjien koulutuksen takia, mikä ilmeni edellä haastateltavan sanomana. Kuntatason
päätösvalta oli kyselyn perusteella johtajien mielestä tärkein johtamiseen vaikuttava tekijä. Tätä tulosta on mahdollista arvioida monestakin eri näkökulmasta. Kuntien taloudellisella tilanteella saattaa olla vaikutusta esimerkiksi koulutuksen palvelutasoon ja -tarjontaan. Tähän toimintaan ja päätöksentekoon liittyvät arvot ovat sen vuoksi tärkeässä asemassa koulujen toimintaedellytysten luomisessa.
Launonen ja Pulkkinen (2004) toteavat, että kunnan toimintakulttuuri ja opetustoimen
arvot olisi syytä linjata laaja-alaisesti. Yhteisten tavoitteiden löytäminen paikallisissa
kehittämisstrategioissa auttaa tavoitteiden suuntaisessa toiminnassa. Erityisesti koulujen
johtajien on tarpeellista tarkastella kouluun liittyviä yhteiskunnallisia yhteyksiä, sillä sen
voi katsoa auttavan toimintakulttuurin kehittämisessä arvopäämäärien kautta. (Emt. 58.)
Kunnan päätöksenteolla voidaan arvioida olevan yhä enemmän vaikutusta ja merkitystä
koulujen toimintaan ja sitä kautta johtamiseen, sillä ne määrittävät kouluissa tehtävää
työtä. Mikäli paikallistason päätökset ovat koulutuksen osalta kielteisiä, lienee mahdollista, että kuntien väliset erot voivat jatkossa kasvaa. Kuntien erilaistumisen seurauksena
on mahdollista, että koulutuksen tasa-arvoisuus nousee keskustelun aiheeksi. Toisaalta
Välijärvi ja Malin (2002, 109, 114) toteavat OECD-maiden PISA-tutkimukseen liittyen,
että asuinympäristön vaikutus osaamiseen on vähäistä Suomessa, vaikkakin eroja on
havaittavissa. Myös koulujen välisten erojen vaihtelu oli Suomessa tutkituista maista
vähäisintä; suomalaiset koulut ovat vertailussa tasaisen laadukkaita.

148

8.5 Johtamisen kehittäminen osana toimintaympäristöä
Lyytinen (1996, 33–40) painottaa, että vaikka johtaminen yksilöityy tavanomaisesti johtajaan, on se työyhteisössä myös yhteinen asia. Kokonaisvaltainen ajattelu on yhdessä jaettua ajattelua ja vastuu siitä on yhteistä. Siksi kehittämisen johtaminen on koulukohtainen
asia, mihin liittyy koulukulttuuri, joka suosii kehittämistä. (vrt. Schein 1991.) Luovat ja
uudet ratkaisut perustuvat positiiviseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa innovointi ja
intensiivinen kommunikointi ovat luonnollisia. Johtamisessa on syytä ymmärtää sen
yhteisöllinen merkitys, mutta se ei tarkoita johtajan työn poistumista koulutodellisuudesta. On kyse pikemminkin siitä, että työn luonne muuttuu. Seuraavassa tarkastellaan johtamisen kehittämistä osana käytännön työtä.
Taulukkoon 14 on koottu tärkeysjärjestykseen keskiarvojen perusteella tutkittavien
käsitykset oman työn käytännöstä.
Taulukko 14. Tutkimusjoukon käsitykset oman työn käytännön muodostumisesta. (1=pitää
täysin paikkansa, 5=ei pidä ollenkaan paikkansa.)
Johtamisen käytäntö

1

2

3

4

5

x

s

Käytännön asiat

65

26

6

1

–

1.42

.057

Kokonaisvaltainen yhteistyö

43

44

11

2

–

1.47

.056

Luova ja haasteellinen työ

44

44

11

1

–

1.71

.061

Tulevaisuuteen suuntautunut

35

53

11

1

–

1.77

.056

Tulevaisuuden visiointi

33

54

12

1

–

1.80

.056

Ihmisten huomioiminen

34

52

13

1

–

1.82

.059

Oppilaiden huomioiminen

31

54

13

2

–

1.87

.060

Päätösten toteuttaminen

33

40

22

5

–

1.99

.073

Koulukulttuurin osa

26

49

22

2

1

2.04

.070

Hallinnon osa

25

50

21

4

–

2.04

.067

4

38

36

15

7

2.53

.300

11

32

32

14

11

2.80

.097

Itsenäinen ja riippumaton työ
Tärkeä asema

Johtajien mielestä peruskoulun johtamista voidaan kuvata käytännön asioiden hoitamisella (x=1.42) ja kokonaisvaltaisella yhteistyöllä (x=1.47). Työhön liittyy luovuus ja haasteellisuus (x=1.71) ja tulevaisuussuuntautuneisuus (x=1.77). Myös Nivala (1999, 29) on
todennut tutkimuksessaan samansuuntaisesti. Se on haasteellista ja luovaa tulevaisuuteen
suuntautunutta toimintaa, mikä liittyy ihmisiin ja heidän johtamiseensa sekä tulevaisuuden visiointiin. (ks. Aula 2000, 157.) Muutoksen johtamiseen liittyy Lyytisen (1996, 32,
35, ks. myös Lehtisalo & Raivola 1999, 223) mukaan visiointi, tulevaisuusnäkemysten
kehittäminen ja niistä viestiminen. Tulevaisuusorientaation mukaan toimiva johtaja on
visionäärinen suunnannäyttäjä, joka auttaa organisaation jäseniä visioimaan uutta suuntaa. Tulevaisuuteen liittyviä lukuisia vaatimuksia ja menestystekijöitä (esim. Luukkainen
1998, 19–38, 2000a, 133–180, 2005, 94–118) on syytä pohtia myös kriittisesti postmoderniin aikaan peilaten. Kuvastavatko ne tätä aikaa ja vaatimuksia tulevaisuuden suhteen? Yhteiskunnan kiinteiden rakenteiden ja turvallisuuden puute on aiheuttanut sen, että
haasteita on liikaa. (Peltonen 1998, 12). Erilaiset menestystekijät ja niiden vaatimukset
kuvastanevat postmodernin ajan arvokeskustelua, jota leimaa hajaannus ja irrallisuus
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todellisuudesta. Tulevaisuuden visiointi on tärkeää. Sillä olisi kuitenkin syytä olla konkreettinen yhteys käytännön arkipäivään. Lukuisat kouluille ja sitä kautta johtamiselle esitetyt vaatimukset saattavat luoda odotuksia, joiden suhteen ollaan voimattomia nykyisessä tilanteessa useimmissa tapauksissa. Yhteistä näkemystä tulevaisuuteen tarvitaan, mutta keskeisten perusasioiden ja asenteiden pohtimista ei tule unohtaa. (Hirsjärvi & Remes
1987, 118).
Johtaminen itsenäisenä ja riippumattomana työnä (x=2.53) ja tärkeänä asemana
(x=2.80) saivat suurimmat keskiarvot johtajien arvioimina. Pirnes (2001, 1–16) on todennut, että johtajuusajattelussa ja sen uudistumisessa johtajan ei asema ei ’asemana’ ole
sama kuin aikaisemmin. Johtajuus ei häviä, mutta se sisältö muuttuu ja johtamisesta tulee
organisaatiossa useamman asia. Tässä tutkimuksessa johtajan työtä ei pidetä kovinkaan
itsenäisenä, vaikka se onkin haastavaa ja luovaa työtä. Käytännön asiat ja koulutyön rutiinit nousevat esille. Kyselyyn vastanneet arvioivat, että heidän työnsä on varsin luovaa ja
haasteellista. Haasteellisuus tuli esille myös johtajaksi hakeutumisen syiden kohdalla.
Työn luovuus on käsitteenä sisällöltään varsin laaja ja sen voidaan arvioida merkitsevän
tutkituille erityyppisiä asioita. Uusikylä (2004, 92) on todennut, että luovuuden edistäminen on suomalaisen yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Miten koulu ja johtaminen voivat
tätä tavoitetta tukea? Johtamista voidaan pitää luovan työn kannalta tärkeänä ja esitetyt
vaatimukset (makrotason vaatimukset) ovat suuria. Koulujen lisääntynyt tulosvastuu, valvonta ja arviointi eivät välttämättä ole luovuutta edistäviä asioita. Johtamiseen liittyvät
rohkeus, luovuus ja huolenpito ovat organisaation toiminnan kannalta tärkeitä. Tässä tutkimuksessa luovuuden ja haasteellisuuden voidaan arvioida olevan positiivinen asia johtajien kokemana, vaikka lukuiset yhteiskunnallisen ja paikallistason vaatimusten voisi
ajatella vaikuttavan kielteisesti johtamisen luovuuden osuuteen.
Haastateltavan työkokemus useammasta työyhteisöstä antaa mahdollisuuden verrata
erilaisia toimintaympäristöjä toisiinsa. Käytännön koulutyön rutiinit (käytännön asiat)
ovat pieniä asioita eivätkä ne liity johtamisen suurempiin linjauksiin.
”Johtamisessa …no kyllä varmasti on että tuota en hirveän tarkasti osaa sitä yksilöidä mitä
missäkin koulussa ja mitä missäkin työyhteisössä on ollut sellaisia johtamiseen liittyviä rutiineja, mutta minulla on ollut ilo ja onni että olen saanut seurata pariakin semmoista ns. vallanvaihtoa kun pitempiaikainen rehtori on jäänyt pois ja sitten on tullut toinen rehtori tilalle, että
mitenkä se on vaikea se tilanne opettajakunnalle, jotka ovat pitkään tehneet tämän edellisen
rehtorin kanssa töitä että siinä helposti rehtori joutuu semmoiselle niin kuin törmäyskurssille
sitten näiden vanhempien työntekijöiden tai kauan talossa olleiden työntekijöiden kanssa,
ihan yksinkertaisistakin asioista mitkä ei välttämättä liity mitenkään niin kuin sellaisiin suuriin linjoihin. Ihan jokapäiväisiin tämmöisiin asioihin ja miten välituntia valvotaan, missä
ollaan ja missä seistään ja kaikkea tällaista ihan pikkuasioita sinänsä.”

Haastateltavan sanomana voitaneen arvioida, että työtä hallitsee käytäntö ja koulutyön
rutiinit. Työyhteisöön valitun johtajan vaikutus koulukulttuurin muuttamisessa saattaa
aiheuttaa ristiriitoja jopa hyvinkin pienissä asioissa työyhteisön sisällä. Voidaan olettaa,
että ilman koulutusta johtamistehtävään opitaan kokemuksen kautta. Toisaalta koulutus ja
tehtävään valmentautuminen saattaisi antaa uudelle johtajan asianmukaisia valmiuksia
asioiden ja ihmisten johtamiseen. Tukisiko se tämän päivän johtajan haasteellista työtä
moottorina ja kehittäjänä? Edellä on pohdittu myös niitä esimiesten odotuksia asioista,
joihin he toivoisivat johtajien kiinnittävän huomiota. Heillä katsotaan olevan mahdollisuus vaikuttaa johtajien toimintaympäristön kehittämiseen. Toivomuslista on pitkä ja
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haasteellinen ajatellen, että vain 7 % vastaajista oli saanut tehtävään koulutusta. Ovatko
esimiesten odotukset liian suuret ja odottavatko he enemmän kuin mahdollistavat? Koulumaailman staattisuutta ja perinteissä pysymistä kritisoidaan varsin yleisesti, mutta toisaalta voitaneen perätä niitä edellytyksiä ja mahdollisuuksia muutokselle, jotka todellisuudessa ovat olemassa. Toisaalta johtajilta odotetaan muutosta ja kehittäjän roolia, mutta käytännössä resursseja (tehtävään valmentautuminen) tai työvälineitä (koulutus) ei ole
olemassa. Vieriikö syy muuttumattomuudesta yksilöiden hartioille? Johtajien esimiesten
ja paikallistason päätöksentekijöiden omaa osuutta voitaneen myös korostaa mahdollisuuksia antavina ja muutosta edistävinä toimijoina. Taulukossa 15 on esitetty johtajien
omaa arviointia toimintaympäristön kehittämisestä ja vaikuttamisesta. Kyselylomakkeen
osion 17 suunta on käännetty tuloksissa.
Taulukko 15. Johtajien arviointia toimintaympäristön kehittämisestä. (1=täysin riittävästi,
5=aivan liian vähän.)
Oman työnkuvan arviointia

1

2

3

4

5

x

s

Oma sitoutuminen

35

61

4

–

–

1.70

.046

Työyhteisön sitoutuminen

27

58

13

2

–

1.91

.059

Esimiehen tuki

28

38

22

8

4

2.21

.089

Tavoitekeskustelut henkilöstön kanssa

10

60

28

6

–

2.26

.062

Oma tavoitteellinen toiminta

11

55

30

4

–

2.27

.060

Vanhempien vaikutusmahdollisuudet

7

48

32

12

1

2.54

.072

Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet

3

47

39

11

–

2.58

.061

Aika opettajakunnan kehittämiseen

4

39

38

19

–

2.72

.070

Kehityskeskustelut kehittämisessä

8

30

27

27

8

2.97

.094

Paikallisten päättäjien asiantuntemus

2

12

36

34

16

3.49

.083

Taulukko 15 osoittaa, että oma sitoutuminen johtamiseen on keskiarvoltaan korkein
(1.70), mutta omaa työyhteisöä pidetään myös varsin sitoutuneena (1.91). Näyttää siltä,
että peruskoulun johtajat pitävät omaa ja työyhteisön sitoutumista työhönsä varsin korkeana. Toisaalta aika opettajakunnan kehittämiseen ja kehityskeskusteluihin ei silti ole niin
korkealla tasolla (x=2.72). Pienimmän keskiarvon saa paikallisen päättäjien asiantuntemus (3.49). Kun yhdistetään kohdat 1 ja 2 voidaan todeta seuraavien väittämien olevan
täysin tai lähes riittävää: Oma sitoutuminen 96 %, työyhteisön sitoutuminen 85 %, esimiehen tuki 66 %, tavoitekeskustelut henkilöstön kanssa 70 %, oma tavoitteellinen toiminta 66 % ja vanhempien vaikutusmahdollisuudet 55 %.
Kun päätäntävalta on koulutasolla lisääntynyt, on yhteisten tavoitteiden määrittäminen
ja asettaminen tulleet tärkeämmiksi. Selkeät tavoitteet auttavat organisaatiota niiden
valintojen edessä, joihin tulee reagoida. (Hämäläinen 2004.) Paikallisten päättäjien asiantuntemusta ei pidetty kovin hyvänä (x=3.49). Paikalliset päättäjät osoittavat kouluasioiden tuntemusta jokseenkin tai aivan liian vähän 50 % mielestä.
… taas vieressä, jos se yksi akateemisen loppututkinnon suorittanut on valtuustossa niin hyvä
on, näkyyhän se siellä toimintakulttuurissa melkoisena erona.”

Voitaneen tulkita, että tässä tutkimuksessa paikalliset päättäjät eivät ole vakuuttaneet
kyselyyn vastanneita johtajia kouluasioiden asiantuntemuksellaan. Yhtenä haastatteluissa
esiin nousseena asiana esimerkiksi kylä- tai lähiökoulun olemassaolo on kansalaisille
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suuri kysymys ja heidän mielestään koulu tulee säilyttää siellä, missä lapsia ja nuoria on.
Numminen (2000, 43–44, ks. myös Ståhlberg 1994, 31–40) on todennutkin, että kuntien
hallintoelimissä perustellaan taloudellisilla tekijöillä kaupunkien lähiökoulujen ja pienten
kyläkoulujen lakkauttamisia. Tämä pyrkimys sijoittaa oppilaat suurempiin taajamien kouluyksiköihin aiheuttaa vastenmielisyyttä valtionhallinnon byrokratiaa kohtaan. Mikäli
kunnallisella tasolla samantyyppiset ratkaisut lisääntyvät, on ennustettavissa ongelmia
hallinnon kehittämisessä.

8.6 Johtamisen osa-alueiden tarkastelua
Tässä kappaleessa tarkastellaan johtamiseen liittyviä käsitteitä ja osa-alueita taulukon 16
perusteella. Johtamisen teorioiden tuntemus ja soveltamisen taito käytännön työssä on
tärkeää. Mikäli johtaminen tapahtuu vaiston ja kokemuksen ohjaamana toimintana, on
vaarana, että asioita usein käsitellään rutiininomaisesti ilman riittävää määrätietoisuutta
priorisoimatta niitä. (Peltonen & Ruohotie 1991, 166–167.) Myös aineistosta nousseita
näkökulmia on tässä kappaleessa haluttu nostaa tarkasteluun haastateltavien käsitysten
perusteella. (vrt. grounded theory). Näitä olivat johtamiseen ja toimintaympäristöön liittyvät uhkakuvat, haasteet ja mahdollisuudet, joita johtajat toivat haastatteluissa esille. Toisaalta kyselyssä ja erityisesti haastattelussa esille tullut taloudellisten resurssien supistuminen tutkittujen olisi saattanut olla myös oma tarkastelun kohteensa, koska sen merkityksen voi arvioida olevan varsin suuren. Tämä tarkastelu tehtiin osittain kappaleessa 8.2,
mutta samansuuntaista tietoa ja tutkimusaineistoa on saatavilla Ojalan (1998) tutkimuksesta.
Taulukko 16 on laadittu niin, että tutkittavia pyydettiin asettamaan kyseiset vaihtoehdot omasta mielestään tärkeysjärjestykseen numeroin 1–7 siten, että numero yksi on tärkein. Vastaukset on esitetty järjestyksessä mediaanin ja keskiarvon mukaan.
Taulukko 16. Johtamisen osa-alueiden tärkeys johtajien arvioimana.
Johtamiseen liittyviä osa-alueita

Md

x

s

Pedagoginen johtaminen

2

2.16

.115

Opettajuuden tukeminen

2

2.48

.103

Muutosjohtaminen

4

3.71

.157

Tilannejohtaminen

4

3.92

.141

Tavoitejohtaminen

5

4.81

.158

Sidosryhmien huomioiminen

5

4.83

.125

Johtamisen ammatillistuminen

7

5.95

.126

Yhteensä

4

3.98

.136

Mediaanit ja keskiarvot eivät kovin suuresti poikkea toisistaan. Voidaan todeta, että pedagoginen johtaminen on tällä hetkellä ’puheenaiheista’ ensimmäisellä sijalla, sillä lähes
puolet tutkituista piti sitä tärkeimpänä annetuista vaihtoehdoista keskiarvon (x=2.16) ja
mediaanin perusteella. Sidosryhmien huomioiminen (x=4.83) ja johtamisen ammatillistuminen (x=5.95) olivat osuudeltaan pienimmät. Jokisen (2000, 89) mielestä pedagoginen
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ja hallinnollinen johtaminen ovat kokeneet suurimmat muutoksen. Pedagoginen johtaminen on sisältänyt koulun toiminnan kehittämisen ja arvioinnin. Perinteinen työnkuva on
nähty muodostuvan omasta opetustyöstä, työjärjestyksen laadinnasta sekä kouluyhteisön
tavoitteiden ja toiminnan toteuttamisen arvioinnista, hallintotehtävistä ja työyhteisön
ilmapiiristä huolehtimisesta. Hallinnollisissa tehtävissä ovat puolestaan korostuneet
taloushallintoon liittyvät tehtävät. Kokonaisuudessaan työnkuva on monipuolistunut ja
laajentunut. Pedagogisella johtamisella tarkoitetaan Ahosen (2001, 51, 53–54 ) mukaan
niitä pedagogisia päätöksiä, joita tehdään. Toisaalta siihen liittyvät arvot, asenteet ja
tavoitteet, joita ympäristölle välitetään myös laajemmin koulun pedagogisesta toiminnasta. Myös opetussuunnitelmaan ja kehittämistyöhön liittyvät pedagogiset näkemykset ja
organisaation koulutukseen liittyvä suunnittelu liitetään pedagogiseen johtamiseen. Nivala (1999, 21) toteaa, että tietoisuuden kasvaessa kiinnitetään organisaatioiden pedagogiikan uudistamiseen ja jatkuvaan kehittämiseen mahdollisesti suurempaa huomiota. Huolena on kasvatusorganisaation tehtävän hallinnollisen työn kasvu, joka on nostanut keskustelun pedagogisesta johtamisesta esille vastapainona hallinnolle. (ks. myös Erätuuli &
Leino 1992, 6–12, Vulkko 2001, 65–68, Vaherva 1984, 109.)
Pedagogisen johtamisen saama huomio on pohtimisen arvoinen asia. Pedagogisen johtaminen ja opettajuuden tukemisen voidaan arvioida yhdessä muodostavan johtamisessa
ihmisten johtamiseen liittyvän näkökulman. Yleinen mielikuva pedagogisesta johtamisesta on, että sen osuus on vähentynyt. Tätä voitaisiin pitää osoituksena siitä, että siihen
tulisi kiinnittää enempi huomiota ehkäpä työtehtävien monipuolistumisen vuoksi. Onko
mahdollisesti niin, että peruskoulun johtamisessa koetaankin pedagoginen johtaminen ja
opettajuuden tukeminen jostain syystä johtamisen osa-alueena, mihin ei mahdollisesti ole
saatu koulutusta tai siihen ei ole riittävää kompetenssia tällä hetkellä. Pedagoginen johtaminen, opettajuuden tukeminen ja muutosjohtaminen ovat huomattava osa niistä asioista,
jotka peruskoulun johtajat pitävät johtamistoiminnassa tulevaisuuden kannalta tärkeänä.
Tavoitejohtamista (x=4.81) ja johtamisen ammatillistumista (x=5.95) ei pidetä kovin
todennäköisenä kehityssuuntana. 1970- ja 1980-luvuilla esiin nousseella tavoite- ja tulosjohtamisella pyrittiin lisäämään työntekijöiden mahdollisuuksia työn demokratisoitumisprosessissa ja tällä johtamisteorialla on vaikutusta edelleen. (Their 1994, 17–19). Isosomppi (1996, 108–109) on todennut, että tulosjohtamisajattelun ulottaminen koulun johtajan työhön ja pedagogiseen johtamiseen liittyvien velvoitteiden esiin nostaminen ovat
tuoneet vaatimuksia koulun johtamisen ammattimaisesta otteesta, ihmissuhdetaidoista ja
kokonaisnäkemyksestä. Toisaalta Mustosen (2003, 55) mielestä tavoitejohtaminen on
todettu huonosti toimivaksi kunnallisessa organisaatiossa tavoitteellisuudestaan huolimatta. (vrt. Luukkainen & Vuorinen 2002, 143).
Ohjausjärjestelmän muutos tuo uusia odotuksia johtamisen muutokseen. Koulun
tavoitteellinen uudistaminen edellyttää muutosjohtajuutta. Se on uudistava voima muutostapahtumassa ja siihen liittyy visiointi ja tulevaisuuden näkemysten kehittely. Muutoksen hallinta painottui haastateltavan sanomana.
…mä oikeestaan sitä alkanu ajattelemaan sillain, että kehitystä ei tapahdu jos ei ole muutosta.
Että se on hyvä asia se, vie koulua eteenpäin ja niihin muutoksiin. Niitä pitää itse hallita ei
niin että muutokset hallitsee sinua, vaan sinä hallitset niitä muutoksia. Niin se on positiivinen
asia ja voimavara silloin.
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Haastateltavan mielestä muutosta ja kehitystä voidaan pitää myönteisinä asioina koulun
kannalta. Lyytisen (1996, 32–37) mukaan muutoksen johtamisessa korostuu ihmisiin vaikuttaminen ja sen onnistuminen edellyttää ihmisten ymmärrystä. Tärkeitä ovat uskomukset ja asenteet, jotka muotoilevat arvoja ja normeja ohjaten toimintakulttuuria. Toimintakulttuurin muutos on hidasta. Seuraavissa haastateltavien kommenteissa näkyy se muutoksen tila, mikä koulumaailmassa on. Vaikka uuden yhteistyön välttämättömyys ja jopa
mahdollisuudet hahmotetaan, pitäydytään vielä perinteisissä toimintamalleissa. Toisaalla
muutoksen tarpeet ja mahdollisuudet tiedostetaan. Haastateltavan mukaan muutos on vaikea johtamisen kannalta. Toimintakulttuurin muutokset koskettaisivat rakenteita, tapoja,
tottumuksia ja rutiineja.
”No kyllä se varmasti on se jos niin kuin kokee, että johonkin pitäisi saada johonkin rakenteisiin tai johonkin vanhoihin tapoihin, tottumuksiin ja rutiineihin pitäisi saada tai on semmoinen näkemys itsellä, että joku ei oikein hirveän hyvin toimi jollakin tavalla, on olettamus, että
pitäisi jotakin muutosta saada aikaiseksi siinä kulttuurissa eli semmoinen muutoksen johtaminen niin kyllä se varmasti on semmoinen kaikkein vaikein, kiperin kysymys siinä.”
”No en näe siinä mitään, voi olla että olen väärässäkin, mutta en näe siinä mitään eroa että
miksi pitäisi olla erilaiset kvalifikaatiot johtajalla tulevaisuudessa maaseutukoululla tai
pienellä koululla tai isolla koululla tai millä tahansa koululla. Että kyllä näen ihan samat ellei
suuremmatkin vaatimukset pienellä koululla joka taistelee koko ajan olemassaolonsa puolesta ja oikeastaan sanotaan tämmöiset kasvukeskusten keskuskoulut, missä ihmisiä on koko
ajan paljon niin eihän siellä sillä tavalla esimerkiksi siitä omasta olemassaolostaan ja oppilasmääristä ja tällä tavalla tarvitse ainakaan tällä hetkellä hirveästi välittää, koska ihmisiä riittää
joka tapauksessa.”

Jälkimmäisen haastateltavan mukaan vaatimukset koulun kehittämiselle tulevaisuudessa
ovat riippumattomia koulun koosta ja koskettavat kaikkia kouluorganisaatioita. Muutokset koskettavat sekä pieniä että isoja kouluja jopa niin, että pienten lakkautusuhan alla
olevien koulujen haasteet olisivat jopa suuremmat kuin kasvukeskusten suurien koulujen.
Hallinnollisilla ja lainsäädännöllisillä ratkaisuilla on haluttu vähentää kouluyhteisön
kehittämisen esteitä. Lainsäädäntö on keventynyt, hallinnollinen ohjaus on vähentynyt ja
koulujen omat mahdollisuudet omiin ratkaisuihin ovat lisääntyneet. On ajateltu, että tämä
edesauttaa myös johtamisen kehittämistä. Edelliseen perustuen muutosjohtamisella voi
arvioida olevan tärkeä merkitys uusien toimintamallien rakentamisessa.
Johtajien käsityksiä johtamisen ammatillistumisesta
Johtamisen ammatillistuminen ei voida pitää varsinaisena johtamisen osa-alueena, mutta
se nousi tässä tutkimuksessa esille haastatteluiden perusteella. Tämän vuoksi oli tarpeellista tutkimustehtävästä poiketen suunnata tarkastelu esiin nousseisiin ilmiöihin. Hämäläinen (2002, 38) painottaa pedagogiikan ja johtamisen ammattilaisuutta tulevaisuudessa
todeten, että opettajuus ja johtaminen tulevat yhä enemmän eriytymään. Koulutuksen
merkitys kasvaa. (ks. myös Isosomppi 1996, 86–87, 109–110.) Kuten kohdassa 8.2 todettiin, johtajat pitivät lisäkoulutusta tarpeellisena. Kyselyn perusteella (taulukko 16) johtamisen ammatillistuminen ei noussut tärkeäksi, mutta haastateltavien joukossa koulutuksen tärkeys ja peruskoulun johtamisen ammatillisuus tulivat esille useissa eri vastauksissa.

154
”En ainakaan kannata semmoista ammattijohtajuutta, joka etääntyy opetustyöstä. Minun mielestä johtajalla pitää olla näkemystä ja kokemusta opetustyöstä ehdottomasti. Ei voi semmoinen johtaja, siis kyllä tietenkin voi johtaa, mutta siinä niin paljon on kuitenkin näitä lasten ja
lapset on ne, jotka on siellä keskellä ja heidän tulevaisuuttaan pyritään siinä rakentamaan ja
auttamaan eteenpäin niin silloin minusta tuntuu aika kummalliselta ajatukselta, että jos pelkästään on semmoinen paperinpyörittäjä siellä, joka vaan katselee sieltä omasta sarakkeestaan että näin ja näin tämä homma toimii. Kyllä kannatan kuitenkin sitä, että pitää olla semmoinen kokemus, ainakin sitten jos tulee ammattijohtaja niin mielellään semmoinen, jolla on
vahva opettajakokemus, että joka niin kuin tietää mitä se työ on .”

Haastateltavan mielestä johtajalla tulee olla opetusalan kokemusta, jonka perustalle johtaminen rakentuu. Johtajan ei tulisi myöskään liikaa etääntyä opetustyöstä. Omaan työpanokseen ja osaamiseen tuli kokemusta omaavalta haastateltavalta selkeä mielipide. Vaikka vaatimukset eri tahoilta ovat moninaiset ja vallitsevat arvot vaihtelevat, tulee silti luottaa omaan ammattitaitoon ja työpanokseen.
”Minun tekee mieli vastata ”minä itse” kaikkein eniten. Että kyllä se on kuitenkin se oma
työpanos ja mihin ne omat painopisteet asettaa niin se sitä määrittää. Kyllä se on täysin
omassa hallussa, että toki luottamushenkilöiltä tulee ja vanhemmilta tulee ja joka taholta tulee
– sanoisiko nyt vaatimuksia tai niitä arvoja, joita pitää ottaa huomioon – mutta kyllä tässä
kuitenkin omalla ammattitaidolla on minusta valtava merkitys, että mihin sen työpanoksensa
käyttää.”

Päätäntävallan delegoinnissa alemmalle tasolle on esitetty vaatimuksia ammattimaisten
johtajien tarpeesta. Tavoitteena on ollut yksinkertaistaa koulujen sisäisiä ja jopa byrokraattisia järjestelmiä ja siten edesauttaa koulujen kehittämistä ammattimaisen johdon
avulla. Toimiva johtajuus luo edellytykset kehittymiselle ja peruskoulun johtajan rooli on
muuttumassa kohti professionaalisen yhteisön johtajan roolia entisen byrokraattisen
ohjeiden ja määräysten välittäjän sijaan. (Vulkko 2001, 72–73.) Edellisen haastateltavan
voi arvioida pitävän omaa johtamistaan ja ammattitaitoaan tärkeänä siitä huolimatta, että
toimintaympäristössä vallitsevat arvot ja johtamiseen kohdistuvat vaatimukset on työssä
huomioitava.
Kehittämisvastuuta on siirretty kunnille, kouluille ja koulujen johdolle. Kehittämisvastuu edellyttänee tulevaisuudessa paitsi tarvittavia resursseja ja vapautta, myös ammattimaisempaa näkökulmaa johtamiseen. Johtamisen ammatillistumiseen ei tässä tutkimuksessa kyselyn perusteella kuitenkaan uskota. Haastatteluissa tällaisia ajatuksia kuitenkin
nousi esille. Seuraava haastateltava ei omasta mielestään voi nähdä tulevaisuudessa tilannetta, että johtajat olisivat joutuneet johtajiksi. Mielipiteessä tulee ilmi käsitys, että
ammattimaisempi ote johtamisessa tulee lisääntymään. Tämä käsitys ei noussut esille
kyselyyn vastanneiden joukossa, vaan heidän mielipiteensä oli pikemminkin päinvastainen.
”No kyllä minulla semmoinen käsitys on, että se niin kuin on menossa tuonne tuommoiseen
ammattimaisempaan johtajuuteen, ammattijohtaja hommaan, että on hyvin vaikea ajatella
silläkään tavalla että mennään tässä ajassa parikymmentä vuotta eteenpäin että meillä olisi
kouluissa valtaosa johtajia, jotka ovat niin kuin joutuneet, harhautuneet johtajiksi että
minulla on semmoinen käsitys ja ehkä toivomuskin että semmoinen ammattimaisuus, ammattimaisempi ote siihen johtamiseen tulee tulevaisuudessa lisääntymään.”
”Minusta siinä tapauksessa, että näitä kouluyksiköitä suurennetaan eli tulee suuria yksiköitä
johdettavaksi, niin siinä mielessä varmasti on olemassa tällainenkin visio mutta jos säilyy täl-
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laisia keskikokoisia kouluja tai pieniä kouluja, niin siellä kyllä se johtajuus ei tule olemaan
ammattimaista vaan enemmänkin se on sitten pedagogin rooli siinä kuin johtajan rooli.”

Seuraava pienen työyhteisön johtajan käsitys poikkeaa omalla näkökulmallaan edellisistä
haastateltavista, vaikka johtamisen ammatillisuus tiedostetaankin.
”Siis kyllä edelleen olen sitä mieltä, että johtajan rooli on hyvin ammatillinen rooli ja siihen
täytyy suhtautua sillä tavalla nimenomaan vaikka se ei sitten täysin ammatillista oliskaan
sehän on jo isommissa kouluissa yläasteella, lukioilla se on puhtaasti sitä, mutta tässä perusopetuksen alemmilla luokilla niin vielä kohtuullisen vähän mutta siihen täytyy suhtautua
ammattimaisesti kuitenkin vaikka ja ottaa se tavallaan semmoisena sivuammattina.”

Haastateltava painottaa erilaisten ja erikokoisten koulujen johtamisen erilaisuutta. Pienen
koulun perusopetuksen johtaminen on johtajan mukaan erilaista kuin isoimmissa 7–
9-vuosiluokkien kouluissa tai lukioissa, joissa se on haastateltavan käsityksen mukaan
enemmän ammatillisesti suuntautunutta kuin pienissä kouluissa. Pienten koulujen johtaminen voi haastateltavan käsityksen perusteella pitää enemmän ’sivuammattina’. Haastatteluotteen perusteella on mahdollista tulkita, että johtaja on suhteuttanut oman johtamisen ja toimintansa ympäristöön, jossa se tapahtuu. Toisaalta käsitys laajenee koskemaan
myös muita erilaisia johtamisympäristöjä. Tämä ei silti poistane sitä näkökulmaa, että
johtaja on johtaja riippumatta ympäristöstä, missä hän toimii. Siinä korostuu johtamisen
tärkeys koulun erilaisuudesta huolimatta ja tästä näkökulmasta tarkasteltuna ei liene mahdollista puhua johtamisesta ’sivuammattina’, sillä koulutuksen tavoitteiden, kehittämisen
ja muutoshaasteiden voidaan katsoa koskevan kaikkia perusopetuksen kouluja. Tavoitteiden ja haasteiden vaatimukset antavat mahdollisuuden pohtia sitä, millä tavoin pienen tai
suuren kouluyksikön johtaminen eroavat toisistaan. Mikä merkitys sillä on johtamisen
kannalta? Isosomppi (1996) on kuvannut tutkimuksessaan johtamisen kehitystä eri ajanjaksoina todeten, että peruskoulun johtaja toimii yhteisön hengen luojana tai kyläyhteisön johtajana. Onko tilanne muuttunut? Jää nähtäväksi, millä tavoin johtajien merkitys
tällä hetkellä jää historian kirjoihin niiden pienten kyläkoulujen osalta, joiden osalta
uhkakuvat ovat todellisia. Kriittisesti arvioituna voitaneen kysyä, onko perinteinen
kyläyhteisön koulun sivutoimijohtajan rooli tulevaisuudessa muuttumassa suuren lähiökoulun ammattijohtajan työksi?
Johtamisen uhkakuvat
Kappaleessa 8.1 todettiin kyselyn perusteella, että peruskoulun johtaminen työnä koettiin
haasteelliseksi ja siihen katsottiin liittyvän tulevaisuuden visiointi. Kyselyn tuloksena
johtajista 42 % ajatteli (kappale 8.5), että heidän työnsä on itsenäistä ja riippumatonta
työtä ja 22 % mukaan työ ei ole itsenäistä ja riippumatonta työtä. Voitaneen tulkita, että
johtajat ovat kokeneet oman päätöksenteon suhteessa koulu- ja sidosryhmiin tärkeänä ja
mahdollisuuksia tarjoavana (mikro- ja mesotaso). Johtamisen ei voitane kuitenkaan sanoa
olevan itsenäistä ja riippumatonta siinä mielessä, että sitä ohjaavat valtakunnalliset ja paikalliset päätökset. Koulutason päätöksillä ei koettu olevan kovin suurta merkitystä. Työ
rakentuu arkipäivään kuuluvista tehtävistä, mitkä hallitsevat käytännön johtamista.
Ylhäältäpäin tulevat vaatimukset korostavat edelleen modernin ajan hierarkkista päätöksentekoa, mistä toisaalta kuitenkin on pyritty pois. Kontekstisidonnaisuus sekä paikalliseen että valtakunnalliseen päätöksentekoon on havaittavissa ja se vaikuttaa varsin määräävältä. Paikallisen tason uhkatekijät tulivat esille useissa haastatteluissa.
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”No sillä tavalla olen huolissani että ihan kun ajattelee meidän lähi .. kuinkahan pitkä aika
siitä nyt on…ei kovin pitkä niin … 100:lla oppilaalla vähenee lähitulevaisuudessa ----- että
kyllä olen jo miettinyt näitä näin, että mitä tässä alkaa tekemään. Kohta meillä ei ole töitä,
että jos ajattelee tätä omalta kannaltaan ihan.
”En oikeastaan mitään johtamisen kannalta mitään muuta uhkaa, mutta ainoa tekijä mikä meidän koulua voi uhata on pieni oppilasmäärä eli meidän koulu voidaan sulkea, mutta muuten
en niin johtamisen kannalta koe mitään uhkia mistään suunnasta.”

Kontekstin erot on tunnistettavissa eri tapauksissa; kyläkoulu on voimakkaasti sidoksissa
omaan ympäristöönsä (kyläyhteisö, koulupiiri). Yhteiskunnallinen rakennemuutos, jota
eletään (muuttoliike, koulujen lakkauttaminen, keskittyminen) vaikuttavat johtamiseen.
Voidaan päätellä, että kuntatasolla tapahtuvat muutokset ja uhkat vaikuttavat haastateltavien käsitysten perusteella aiheuttavan epävarmuutta koulujen ja sitä kautta myös johtajien toimintaan. Seuraava haastateltava on pannut merkille, että myös kuntien välillä on
eroja.
”Eli rakenteellisuudesta minä kyllä sanoisin näin, että nythän eri kunnat on eri asemassa riippuen siitä, minkä kokoisia ne on ja millä tavalla siellä kunnassa se koulutoimi voidaan järkiperäistää.”

Voidaan arvioida, että erot kuntien ja niiden toimintakulttuurien välillä tiedostetaan.
Haastateltavan mukaan erojen syynä on kuntien koko, mikä vaikuttaa koulutoimessa
tapahtuviin järjestelyihin. Kuntatason ongelmat koulutuksen palvelujen järjestämisessä
koskettavat erityisesti pieniä kuntia. (Jokinen 2000). Palvelujen vähentyminen ja kouluverkon pieneneminen ovat niitä tulevaisuudenkuvia, jotka ovat seurausta kuntatason kehitysnäkymistä. Ne saattavat vaihdella kuntien välillä suurestikin, jolloin kuntien välinen
yhteistyö mahdollisesti lisääntyy myös johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Johtajien
välisen yhteistyön merkitys nousi esille haastateltavan sanomana.
”Kyllä minusta tästä on sellaisia selviä visioita jo olemassakin, että kunnat tekevät yhteistyötä
yhä enemmän ja siihen tähdätään että alueellisesti tätä johtajuutta kehitetään ja päätöksiä
tehdään ja suunnitellaan vähän pitemmällä aikajänteellä, jotta voidaan tietty kilpailukyky säilyttää.”
”…. täytyy myöskin olla tietoa asioista, jotta voi tehdä esimerkiksi johtajien yhteisiä päätöksiä. Eli enemmän mennään yhteisölliseen yhteistoiminnalliseen johtajuuteen ja johtajuuden
keskittämiseen myöskin niin että varmaan tullaan taloudellisista syistä niin tiettyjä johtajan
paikkoja karsimaan ja yhdistämään jolloin sitten joidenkin johtajien vastuu ja taakka kasvaa
ja tietyt tehtävät tuota tulevat olemaan ala-johtajilla tavallaan.”

Kuntien välisen yhteistyön voi arvioida olevan haastateltavien käsitysten mukaan myös
mahdollisuus, jonka avulla paikallis- ja kuntatasolla voidaan kyetä säilyttämään tietynasteinen kilpailukyky. Yhteistyöhön saattaisi kuulua laajempi alueellinen yhteistyö myös
johtamisen osalta. Myönteisen taloudellisen kehityksen ei katsota koskevan kaikkia kuntia, sillä alle 6000 asukkaan kunnat ovat huonoimmassa asemassa tässä taloudellisessa
tarkastelussa. (Jokinen 2000). Koulun kehittämistyöhön ja johtamiseen liittyvät uhkakuvat vaihtelevat ja niistä on erilaisia käsityksiä. Paikallisen tason ja lähikontekstin merkitys korostunee tästä syystä. Esimerkiksi johtokunnan merkitystä ei pidetä kovin suurena,
paikallisen tason päättäjien asiantuntemus saisi johtajien mielestä olla parempi, resurssien kaventumista pidetään haitallisena ja koulun kokoon liittyvät uhkatekijät koetaan
ongelmallisina kehittämistyön kannalta. Yhtenä mahdollisuutena haastateltavat näkivät
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lisääntyvän yhteistyön sekä kuntien välillä ja toisaalta myös johtamisessa paikallisella
tasolla. Tämänhetkisestä tilanteesta oli haastateltavalla toisenlainen mielipide.
”Meillä ei kyllä hyödynnetä sitä juuri ollenkaan siis kyllähän meillä tavataan opettajia, on
yhteisiä iltapäiviä, teemapäiviä ja tällä tavalla mutta… eipä juurikaan. Että kyllä meillä rehtorit tapaa toisensa mutta se on just tätä.. Hyvin pitkälle nämä keskustelut on tämän tietyn
pienen kun saadaan joku resurssi, tuntijako, saadaan kehys valmiiksi tai esitykset sieltä, keskustellaan että mitä mieltä olitte ja niin poispäin, mutta ei meillä johtajuudessa ja johtajien
osalta minkäänlaista ammattitaidon lainaamista tai vaihtamista tai yhteistoimintaa sen suuntaan niin en ole huomannut käytännössä.”

Johtajan mukaan johtamiseen liittyvän ammattitaidon jakamista ei ole käytännössä ollut
eikä sitä mahdollisuutta ole hyödynnetty. Yhteistyö johtajien välillä on muodostunut
lähinnä tapaamista, joissa on keskusteltu koulujen konkreettisista käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista. Syvempää johtamiseen liittyvää keskustelua tai yhteistoimintaa ei
ole ollut. Voitaneen päätellä, että oman lähikontekstin sitovuus ja perustyö omassa työyhteisössä määrittää haastateltavan sanomana johtamista. Laajemman alueellisen yhteistyön merkitys tuli esille pienen koulun johtajan sanomana.
”No se koulujen osalta tarkoittaa kyllä sitä, että yhä enemmän täytyy tehdä yhteistyötä eli silloin ei voi linnoittautua, omaan semmoiseen omaan, että kaikki muu saa muuttua mutta ei
meillä. Eli meidän täytyisi lähteä sellaiseen vuorovaikutukseen, että me haettaisiin sitä etua,
että millä tavalla me voitaisiin yhdessä toimien löytää ne optimaaliset ratkaisut niihin asioihin. Se on se minun näkemys siitä ja siinähän joskus sitten, se voi koskettaa yksittäisiä yksilöitä aika lailla niin kuin kipeästi, virka menee alta tai joku muu. Niin silloinhan sitä taistelee
sen pienen ryhmänkin puolesta. Mutta sitten pitäisi miettiä, mitä muita mahdollisuuksia on ja
silloin pitäisi myös olla viisautta näillä meidän päättäjillä, että ne myös olisivat mukana tässä
hakemassa sitä yhteistä hyvää.”

Johtaja painottaa toimintaympäristön avointa vuorovaikutusta, mihin liittyy vaikeidenkin
ratkaisujen tekemistä yhteistyössä. Myös paikallisten päättäjien toivotaan edustavan tätä
näkökulmaa. Vaikka näkökulma lähikontekstin määräävyydestä toimintaan ja johtamiseen on huomionarvoinen, toimintaympäristön voi arvioida säätelevän niitä mahdollisuuksia ja rajoja, joiden puitteissa johtamistoiminta on mahdollista toteuttaa. Mutta toisaalta johtaja voi itse omalla toiminnallaan luoda oman toimintansa puitteet omassa
ympäristössään. Kyse on siis molemminpuolisesta vuorovaikutuksesta, mikä tässä tutkimuksessa liittyy ekologisen teorian periaatteeseen. Sergiovannin (1992, 41–45) mukaan
tulevaisuudessa suora johtaminen vähenee professionaalisuuden lisääntymisen vuoksi.
Tämä edellyttää kuitenkin yhteisöllisyyden lisääntymistä määräysten, tarkkailun ja valvonnan sijaan. Koulujen johtamisessa tulisi sen vuoksi koko ajan pohtia vaihtoehtoista
johtajuutta, sillä se antaa tilaa itseohjautuvuudelle ja uusille vaihtoehdoille. Muutosjohtamisen yksi tunnusmerkki on Leonardin ja Leonardin (1999, 237–242) mukaan se, että
johtajuus ei rajoitu eikä sen pitäisi rajoittua yhteen yksilöön tai ihmisiin, vaan suuntaus
on kohti yhteisöllisyyttä, kollegiaalisuutta ja yksilöiden sitoutumista. (ks. myös Fullan
1998, 10–16.)
Johtamisen haasteet
Muutoksen johtaminen, ammatillistuminen ja koulujen erilaiset uhkat, mahdollisuudet tai
haasteet antavat aiheen pohtia johtamisen kehittymistä yleisesti tulevaisuuden kannalta.
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Miten muutoksen haasteet eroavat erilaisten peruskoulujen välillä? Haastatteluotteista
nousi esille varsin erilaisia käsityksiä tulevaisuudesta. Sekä pienten koulujen että isompien yksiköiden johtajat olivat yleisesti sitä mieltä, että haasteet ovat moninaiset. Pienen
kyläkoulun johtaja painotti toimintaympäristön tukea johtamiselle.
”Haaste, vaikea, toisaalta se voi olla vaikeakin tehtävä kuitenkin, koska niin kuin ajattelee,
että mekin olemme pieni kyläyhteisö tai siinä on monta kylää yhdessä, mutta tuota väestö vanhenee, saadaan oppilasmäärä pysymään ja kaikki tällaiset asiat. Nämä on sellaisia asioita,
joita on yksin kauhean vaikea tehdä joihin pitää olla sen yhteisön sen koulun ns. ”koulupiirin”
tuki mukana myös.”

Yhteistyön merkitys ja ympäristön painottuu haastateltavan sanomana. Vaikka johtaja
pitää tilannetta haasteellisena, on se kuitenkin vaikea tehtävä työn kannalta. Pienempien
koulujen kehityksen kannalta tulevaisuuteen liittyvänä uhkatekijänä on koulun mahdollinen muuttuva tilanne ja jopa lakkauttaminen. Kaventuvat mahdollisuudet tai uhkat eivät
lisänne johtamiseen liittyvää motivaatiota ja sen kehittämistä. Tuki ympäröivältä yhteisöltä voitaneen arvioida olevan koulun rakennemuutosten aiheuttamiin mahdollisuuksiin
niiden koulujen osalta, jotka kokevat koulujen muuttuvan tilanteen uhkatekijänä. Saattaa
olla, että johtajan omat mahdollisuudet koetaan rakenteellisten muutosten seurauksena
rajallisina eli on saavutettu jonkinasteinen kulminaatiopiste, joka tiedostetaan. Voitaneen
arvioida, että isompien koulujen johtajien käsitysten puolestaan liittyvän niihin lukuisiin
ja lisääntyviin haasteisiin tai jopa koulujen väliseen kilpailuun. Samalla kun kouluyksikön
koko kasvaa, myös johtajan työmäärässä tapahtunee kasvua ja johtaminen laajenee. Kyselyn perusteella (taulukko 7) johtajien työmäärä oli lisääntynyt. Tätä tukee myös se, että
tutkimuskirjallisuuden perusteella johtaminen on laajentunut.
Voitaneen päätellä, että muutosten haasteet ja mahdollisuudet johtamisen kehittämiseen ovat hyvinkin erilaiset. Olisikin syytä arvioida, ovatko edellä kuvatuista kehityssuunnista kumpikaan myönteisiä peruskoulun johtamisen kannalta mikäli seurauksena on
tulevaisuudessa työnkuvan eriytyminen. Ojalan (1998, 146) mukaan koulutason päätösvallan lisääntyminen on vahvistanut johtajien asemaa merkittävällä tavalla. Edelliseen
näkökulmaan liitettynä on mahdollista kysyä, onko näin koettu tapahtuvan ja millaisissa
toimintaympäristöissä? Mikäli edellä mainittu koulujen johtamisen mahdollinen eriytyminen jatkuu, sillä saattaa olla monentyyppisiä seuraamuksia. Koskevatko parantuneet mahdollisuudet ainoastaan niiden johtajien työtä, joita tämän kehityksen katsotaan edesauttavan? Heidän mahdollisuuksien voisi tämän perusteella arvioida parantuneen koulun kehittämisessä ja siinä kokonaisvaltaisessa työssä, mitä siihen katsotaan liittyvän. Toinen
näkökulma tuo esiin niiden koulujen mahdollisuudet, joiden kapenevat mahdollisuudet ja
uhkat tuovat johtamiseen negatiivisia ulottuvuuksia. Voidaanko ajatella, että pienten koulujen johtamisen uhkat ovat mahdollisuuksia ja haasteita ja suurten koulujen mahdollisuudet uhkia? Onko tämä kahtiajakautuminen tulevaisuuden suunta, jota mahdollisesti jo
tällä hetkellä eletään? Tämän tutkimuksen tulosten perusteella pyrin kiteyttämään tutkimuksesta esille nousseita ajatuksia seuraavan tiivistelmän avulla. Siitä ilmenevät peruskoulun ja sen johtamisen muutokset ja lisäksi johtamisen osa-alueet sekä päätöksen
tekoon vaikuttavat eri tasot tutkimusaineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella.
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Tutkimuskysymykset

Peruskoulun muutos tutkimus- Tulevaisuuden haasteet tutkiaineiston perusteella
muskirjallisuuden perusteella

Peruskoulun muutos

Irrottautuminen ja muutos kes- Rakenteelliset ja lainsäädänkusjohtoisuudesta normiohja- nölliset muutokset aiheuttavat
ukseen.
muutoksia koulutuksen osalta.

Johtamisen muutos

Lisääntynyt päätäntävalta ja Johtamisen muutos jatkuu ja
autoritaarisuuden vähentymi- eriytyy ammattimaisempaan
nen ovat muuttaneet johtamis- suuntaan.
ta

Johtamisen osa-alueet

Johtamisen osa-alueet on tie- Muutosjohtaminen (transmodostettu, mutta toisaalta niitä derni) liitettynä organisaation
on pidetty kouluorganisaati- toimintaan ja yhteisöllisyyteen.
oon sopimattomina.

Johtamisen
minen

painottu- Asioiden johtaminen on pai- Johtaminen laajenee lisäten
nottunut hallinnon osuuden muutosvaatimuksia ja lisää
kasvuun liittyen.
johtamisen ammatillistumiskehitystä.

Päätöksenteon tasot

Paikallinen taso on saanut yhä
enempi päätäntävaltaa ja koulujen merkityksen on arvioitu
lisääntyneen.

Verkostoituminen ja laajempi
yhteistyö sekä ammatillistuminen lisäävät yksittäisten koulujen päätäntävaltaa ja vastuuta.

Johtamisen käytäntö

Kouluja
lähikontekstin
korostuminen, jolloin johtaminen on mikro- ja mesotason
toimintaa.

Omiin arvoihin perustuva
ammatillisuus, jolloin johtaminen laajenee ekso- ja makrotasojen suuntaan.

On mahdollista arvioida, että jonkinasteinen koulun johtamisen muutosprosessi on tutkimuksen aineiston perusteella käynnissä. Aineiston pohjalta ajatus muutoksesta on havaittavissa, mutta tarvitaan aikaa sen muuttumiseen havaittavaksi toiminnaksi. (vrt. transmoderni ajattelu.) Johtaminen nousee esille koulun lähikontekstin tasolla tapahtuvaksi asioiden johtamiseksi. Haasteet ovat tulevaisuudessa kuitenkin ammatillisuuteen perustuvassa
verkostoituisessa ja laajemman yhteisön kanssa tehtävässä ihmisten johtamisessa. Haastateltava ilmaisee tulevaisuuden haasteena vastuullisen työyhteisön johtajuuden tarpeen.
”Ei, kyllä väittäisin näin kuitenkin, että kyllä siellä täytyy joku koordinoija olla eli semmoinen
yhdistävä tekijä. Kyllä osa johtajuutta on myös sitä, että silloin kun on vaikeita asioita opettajilla, johtaja on myös siellä tukemassakin ja kannustamassa eteenpäin tai mikä tilanne nyt
on. Jonkun täytyy kuitenkin selvittää ja ottaa vastuu joistakin tilanteista ja joistakin asioista.
Eikö vain näin ole?”

9 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia
Tämän tutkimuksen teoreettinen rakenne ja siihen liittyvät metodologiset valinnat ovat
muodostuneet prosessinomaisesti. Kun tutkijan tieto ja ajattelu tutkimuksen kuluessa johtamisesta ja siihen liittyvistä asioista on kasvanut, on teorian osuus tarkentunut ja sitä
kautta myös vaikuttanut metodologian tarkasteluun huolimatta tietynlaisesta ennakkonäkemyksestä ja ymmärryksestä, mikä kirjoittajalla on ollut tutkittavasta ilmiöstä. Kun tutkimustyön tavoitteena on yleisesti uuden tiedon hankkiminen, oleellinen kysymys onkin,
mitä uutta tämä tutkimus mahdollisesti pystyy tuomaan esille peruskoulun johtamisesta
tai tukevatko tulokset aikaisempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia. Toinen tavoite on ollut
kuvata ja tuoda esille johtamiseen liittyviä tekijöitä. Johtamiseen liittyvät kuvaukset tässä
työssä ovat sekä sanallisia että numeerisia ja ne täydentävät toisiaan. Numeeriset kuvaukset ovat objektiivisempia eikä niissä ole niin suurta tulkintaa kuin sanallisissa kuvauksissa ja ne perustuvat ennalta määriteltyihin käsitteisiin. Toisaalta sanalliset kuvaukset tuovat oman oleellisen ja mielenkiintoisen näkökohtansa kokonaisuuteen. Tässä on taustalla
tulkinnallisen metodologian eräs perusasioista, nimittäin tiedon sidonnaisuus kulttuuriin
ja historiaan. Myös yhteiskunnassa vallitsevat arvot kuuluvat tähän. Kvalitatiivinen metodologia tavoittelee ilmiöiden merkitysten kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Seuraavassa
pyrin arvioimaan tutkimusprosessia kokonaisuudessaan ja pohdin sen luotettavuutta ja
uskottavuutta eri osiltaan. Tutkimukseen liittyvät valinnat, sisällöllinen loogisuus ja
ennakko-odotukset edellyttävät perusteluja. Keskeistä on kuvata ja perustella tutkimusprosessin kulku ja ratkaisut, joiden avulla tutkimuksen luotettavuutta on arvioitu.
Tutkimustulosten luotettavuudessa tarkastellaan kahta seikkaa. Ensinnäkin se, miten
hyvin tulokset vastaavat todellisuutta (miten luotettavia ovat saadut tulokset) ja toisaalta
tuottavatko tutkimuksessa käytetyt menetelmät todella vastaukset tutkimusongelmiin.
Yleistettävyyden laajuus, merkitys ihmisten todellisuudessa ja luotettavuus määrittävät
tutkimustulosten käyttökelpoisuuden. Aineiston hankintaan liittyvien mittausten tulee
myös soveltua käytännöllisesti merkittävään tarkoitukseen. Saadut tulokset on tulkittava
tutkimuksen teorian rajoissa. (Erätuuli & Leino & Yli-Luoma 1994, 98.) Tutkimustulosten käyttökelpoisuus, sovellusmahdollisuudet suhteessa käytäntöön ja yleistettävyys ovat
vaativia tavoitteita. Teoriatausta, johon peruskoulun johtaminen kiinnittyy ja menetelmät,
joilla johtamista tutkitaan, liittyvät yhteen. Tavoite ei ole ainoastaan peruskoulun johtamiseen liittyvien yhteyksien selvittäminen, vaan myös saada selville johtamisessa esille tule-
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via mielipiteitä, asenteita ja arvoja. Peruskoulun johtaminen kontekstuaalisen teorian mallin mukaan on mikrotasolta makrotasolle saakka yhteiskunnallista, ihmisten välistä vuorovaikutuksellista ja sosiaalista toimintaa ja siksi on otettava huomioon tiettyjä erityispiirteitä ja lainalaisuuksia. Tutkimuksen puolueettomuuden ja objektiivisuuden tavoitteet
kuuluvat näihin lainalaisuuksiin lähtien ihmisestä ja tutkijasta tavoitteellisena ja toimivana olentona, johon vaikuttaa ympäröivä konteksti. Suora mittaaminen luonnontieteiden
tapaan on pulmallista arvopainotteisuuden vuoksi.
Kappaleessa 5 on perusteltu, että tulkinnallinen (hermeneuttinen) ja empiirinen (positivistinen) tutkimus täydentävät tosiaan eivätkä ole vastakohtia toisilleen. Kokonaisuus
muodostuu siten monimenetelmällisyydestä. Kyselylomakeaineisto kuvaa havaittavaa
todellisuutta ja teemahaastattelumateriaali subjektiivisesti koettuja arvoja ja mielipiteitä.
Teemahaastattelun aihepiirit muotoutuvat sen perusteella, mihin asioihin halutaan tarkennusta, selventämistä ja syventämistä kyselystä saadun aineiston perusteella.
Tutkimuksen luotettavuuden osoittaminen fenomenografisella otteella tehdyssä tutkimuksessa perustuu aineiston syvyyteen ja siitä saatujen ilmaisujen tutkimiseen ajatusyhteyksiään vasten. Luotettavuus on aineiston ja siitä tehtävien johtopäätösten validiteetissa;
validiteetti puolestaan tarkoittaa ensinnäkin aitoutta (johtopäätökset ja aineisto vastaavat
tutkittavan ajatuksia) ja toiseksi relevanssia (aineisto ja johtopäätökset liittyvät teoriaan).
Tutkimuksen luotettavuustarkastelu voidaan jakaa kolmeen osaan; aineiston hankintaprosessiin, itse aineistoon ja johtopäätösten luotettavuuteen. Aineiston hankintaprosessin luotettavuutta selvitetään ja arvioidaan esimerkiksi tutkimushenkilöiden valinnan näkökulmasta (tausta jne.) sekä aineiston hankinnan käytännön toteutuksen kannalta (esim. haastattelujen paikka, aika ja kesto). Itse aineiston luotettavuudessa huomionarvoista on tutkijan teoreettisen perehtyneisyyden käytön osoittaminen haastattelutilanteessa tutkittavaan
ilmiöön. Toiseksi intersubjektiivinen yhteisymmärrys tulee käydä ilmi esimerkiksi otteina
haastatteluista, selvityksinä eri tilanneyhteyksistä hankintaprosessissa ja haastattelutilanteeseen liittyvän luottamuksen rakentumisena. Nämä mainitut intersubjektiivisuuteen liittyvät asiat muodostavat aineiston aitouden, mikä tarkoittaa pelkistetysti sitä, että sekä tutkija että tutkittava ovat ’puhuneet samaa kieltä’; ajatelleet samaa asiaa ja ilmaisseet käsityksensä siitä. Kuten edellä, relevanttiuden näkökulmasta katsottuna kategorioiden tulee
olla tutkimukseen liittyvän teorian kannalta yhteensopivia. Toiseksi kategorioiden tulee
aitouden puolesta vastata niitä merkityksiä, jotka tutkittavat ovat haastatteluissa antaneet.
Tätä on mahdollista tarkastella ja arvioida esimerkiksi haastatteluesimerkkien avulla.
Teoreettinen merkitsevyys (relevanssi) tulee käydä ilmi tutkimusongelmien ja -käsitteistön kytkemisellä kategorioiden selittämiseen. Yleisesti ottaen laadullisen tiedon luotettavuudessa on huomioitava tulkintojen validiteetti aineiston sekä kategorioiden osalta
yhdistettynä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen ja tutkittavien intentioihin. (Ahonen 1994, 129–130, 152–155.)
Tutkimuksen aineistot, saadut tulokset, tutkimukseen liittyvät valinnat ja yleisesti tutkimuksen kokonaisprosessi edellyttävät perusteluja. Tavoitteena on osoittaa luotettavuus,
oikeellisuus ja laadukkuus ja samalla varmistaa etteivät tulokset ole seurausta satunnaisista tai irrelevanteista tekijöistä. Tuloksista tulee lisäksi voida tehdä ne samat tulkinnat ja
johtopäätökset, joihin päädyttiin. (Nummenmaa & Konttinen & Kuusinen & Leskinen
1996, 201.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihe ja luotettavuuden
arviointi eivät Eskolan ja Suorannan (1998, 209) mielestä ole niin jyrkästi erotettavissa
kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Vertailussa menetelmien kesken myös erilainen
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sanasto (kieli) metodikielessä on poikkeava. Aineiston analyysissa on kvalitatiivisessa
tutkimuksessa mahdollisuus liikkua vapaammin tulkinnan ja aineiston välillä. Tutkimuksen luotettavuuskysymys poikkeaa menetelmien välillä rakenteellisesti. Soinisen (1995,
123) mielestä kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien taustaoletukset ja
siksi niiden luotettavuustarkastelun tulee (ks. kuvio 42) olla erilainen. Lincoln & Cuba
(1985) ovat muovanneet kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuskäsitteitä.
”Uranuurtajia perinteisen luotettavuuskäsitteiden muovaamisessa kvalitatiiviseen tutkimukseen paremmin soveltuviksi ovat olleet Lincoln ja Guba (esim. Lincoln & Guba 1985). Heidän mukaansa perinteiset luotettavuuskäsitteet perustuvat objektivistiseen oletukseen, että on
olemassa vain yksi konkreettinen todellisuus, jota tutkimuksessa tavoitellaan. Kun kvalitatiivisessa (”naturalistisessa”) tutkimuksessa oletetaan, että näitä todellisuuksia voi olla useita,
ja että tutkimus tuottaa tietyn näkökulman ilmiöstä, eikä objektiivista totuutta, tutkimuksen
arviointikriteereiksi eivät tällöin sovi perinteiset käsitteet.” (Tynjälä 1991, 390)

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuustarkastelun näkökulmat ovat herättäneet keskustelua viimeisten vuosikymmenten aikana. Tulisiko kvalitatiivisen tutkimuksen rakentaa
omat luotettavuuskäsitteensä vaiko perustaa arviointikriteerinsä perinteisiin reliabiliteetin
ja validiteetin käsitteisiin? Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden osatekijät ja niiden arviointikriteerit ovat uskottavuus (credibility),
siirrettävyys (transferability), varmuus (dependability) ja vahvistettavuus (confirmability). Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden (tai uskottavuuden) tarkastelu on käsitteiden osalta moninaista, mikä on seurausta siitä monitieteisestä taustasta, mikä kvalitatiivisella tutkimuksella on. (Soininen 1995, 124.) Seuraavaksi esitettävä luotettavuustarkastelu tässä tutkimuksessa perustuu kuvioon 38. Siitä käy ilmi luotettavuuden tarkastelukohteet jäsenneltyinä ja keskeiset käsitteet.

KVANTITATIIVINEN,
MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN,
LAADULLINEN TUTKIMUS

LUOTETTAVUUS

USKOTTAVUUS

SISÄINEN VALIDITEETTI
Internal validity

VASTAAVUUS
Credibility

ULKOINEN VALIDITEETTI
External validity

SIIRRETTÄVYYS
Transferability

RELIABILITEETTI
Reliability

LUOTETTAVUUS
Dependability

OBJEKTIIVISUUS
Objectivity

VAHVISTETTAVUUS
Confirmability

Kuvio 38. Luotettavuus eri tutkimusotteissa (Soininen 1995, 125).
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Tämän tutkimuksen tehtävänä oli kuvata niitä asioita ja käsityksiä, joita peruskoulun johtamiseen liittyy ja mitkä vaikuttavat ja ovat vaikuttaneet johtamisessa. Peruslähtökohta ja
näkökulma on kontekstuaalinen ajattelu. (vrt. Mustonen 2003, 173). Seuraavassa kuvaan
työni etenemistä alkaen ekologisesta teoriasta, johtamisteorioista, kontekstuaalisesta mallista tuloksiin ja johtopäätöksiin saakka. Toisin sanoen tavoitteeni on kuvata työssäni tehtyjä valintoja ja työni luonnetta ja orientaatiota luotettavuuden kannalta. Edellä olevassa
tutkimuksen analyysiosan tarkastelussa olen pyrkinyt antamaan lukijalle johdonmukaisen tarkastelun mahdollisuuden.
Vaikka työskentelyni oli tutkimuksen aikana varsin suunnitelmallista ajankäytön suhteen, oli mukana myös yllätyksiä, jotka saivat mielenkiintoni kohdistumaan tiettyihin asioihin. Transmodernin käsite nousi esille tutkimusprosessin aikana. Työni alkuvaiheessa
lukemani lehtiartikkeli sai kiinnostukseni asiaan kohoamaan. Tätä asiaa pidän tutkimuksessani tärkeänä, kiinnostavana ja uutena näkökulmana. Sillä oli myös selkeä vaikutus
työni etenemiseen ja se vaikutti tutkimukseni kulkuun. Transmoderni ajattelu ja siihen
liittyvä yhteiskunnallinen tiedostaminen on haastava ajatusmalli. On mahdollista, että
transmoderni ajattelu saattaa ajan myötä nousta esille, sillä siitä on jo jotain viitteitä.
Kuten Ray (vrt. Dunderfelt 1999) sanoo, on olemassa paljon transmodernisteja, mutta
vielä ei yleisesti tiedosteta sitä, mitä se tarkoittaa. Toisin sanoen tämä yhteiskunnallinen
ajattelu on jo olemassa, mutta sille ei ole luotu vielä niitä kehyksiä, jotta se olisi tiedostettu laajemmin. Yhteiskunnallinen ajattelu ohjaa myös kasvatuksellisen ajattelun suuntaviivoja. Sitä kautta tämä ajattelumalli mahdollisesti viitoittaa tietä myös peruskoulun johtamiselle. Postmodernin ajattelun (ks. Aula 2000) ohjaavuus myös koulutuksen ja johtamisen näkökulmasta olisi hyvä tiedostaa ja nostaa esille. Transmodernin ajattelun arvomaailma perustuu yksilöllisyyteen ja arvojen tiedostamiseen kasvatuksessa ja peruskoulun johtamisessa.
Tutkimuksen objektiivisuudella (objectivity) tarkoitetaan Tynjälän (1991, 392)
mukaan oletusta yhden ainoan totuuden olemassaolosta ja sen saavuttamisen mahdollisuudesta. Myös tutkijan riippumattomuus, neutraalisuus ja etäisyys tutkittavaan ilmiöön
liittyvät objektiivisuuden vaatimukseen. Vastaavasti kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään käsitettä vahvistettavuus (confirmability), johon liittyy tuki toisista vastaavia ilmiöitä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta 1998, 211 –213, Soininen 1995,
124) ja tutkimuksen totuusarvosta ja sovellettavuudesta varmistuminen erilaisin tekniikoin (Tynjälä 1991, 392). Tutkijan on dokumentoitava tutkimusmenettelyt tarkasti ja huomioitava myös oman viitekehyksen vaikutukset. (Emt. 1991, 392.) Miles ja Huberman
(1994, 278) korostavat tarkkuuden noudattamista ja tutkimuksen metodien ja menetelmien kuvaamista yksityiskohtaisesti taustatietoineen. Samoin henkilökohtaiset olettamusten tai arvojen vaikutukset on tiedostettava ja pohdittava, riippuvatko tutkimuksen johtopäätökset tutkittavista ja tutkimuksesta itsessään vaiko tutkijasta? Voidaan lisäksi kysyä,
onko johtopäätökset yhdistetty kuvattuun aineistoon?
Tutkimuksella saavutetaan jokin näkökulma tutkittavaan ilmiöön kuin totuus sinänsä.
On kuitenkin syytä huomioida tutkijan oman viitekehyksen ja kokemusten vaikutus tutkimuksen tuloksiin. Tässä tutkimuksessa tutkijalla oli etukäteen teoreettista tietoa tutkimastaan ilmiöstä johtuen omasta kiinnostuksesta, myös siihen liittyen saamastaan ammatillisesta koulutuksesta ja omasta työstään peruskoulun johtajana. Oma kokemukseni tutkimukseni tuottamiin tietoihin auttoi niiden tutkimusongelmien selvittämisessä, mikä oli
tutkimuksen tarkoituksena. Tätä ei voitane pitää luotettavuuden kannalta epäsuotuisena,
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sillä Martonin ja Boothin (1997) mukaan tutkija kuuluu osana tutkimusprosessiin. Oman
työni ja kiinnostukseni osalta totean, että etukäteen tapahtuneen perehtyneisyyden koen
olevan pelkästään positiivinen ilmiö, sillä sen avulla olen voinut suunnata tutkimusta
ilmiöihin, johon olen sen halunnut kohdistuvan. Tutkijan kokemuksen voi arvioida auttaneen ja helpottaneen tutkimusaiheen yleisten kehyksien ja piirteiden löytämisessä, kuvaamisessa ja rajaamisessa. Huolellisen dokumentoinnin katson auttavan lukijaa tutkimuksen arvioinnissa ja johtopäätösten teossa.
Luotettavuuteen olen kiinnittänyt huomiota kyselylomakkeen esitutkimuksella, perehtymällä metodeihin, kuvaamalla ja perustelemalla tutkimuksessa käytettyä triangulaatiota
menetelmänä ja erityisesti analyysimenetelmän kuvauksella. Analyysimenetelmän tarkastelu ja siihen liittyvät valinnat ovat olleet tutkimuksen keskeisimpiä vaiheita. Fenomenografiaan perehtyminen analyysimenetelmänä ja sen soveltaminen on vaatinut paneutumista ja selkiyttämistä. Olen halunnut saada selville ja tuoda esille analyysimenetelmän ja
siihen liittyvien käsitteiden keskeiset erot ja yhtäläisyydet. Tällä voidaan arvioida olevan
vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Perusteellisin analyysimenetelmän valintaan vaikuttanut asia on todettu edellä; fenomenografiaa pidetään lähtökohdiltaan kasvatustieteellisenä ja varsin uutena analyysimenetelmänä. Tutkimuksen tuloksiin ja tulkintaan liittyvät valinnat perustuvat kokonaisvaltaiseen tutkimusprosessiin.
Johtamiseen liittyvät teoriat ja siihen liittyvä kontekstuaalisuus
Tutkimus on perustunut ekologiseen teoriaan. Sen pohjalta on rakennettu peruskoulun
johtamisen kuvausta niistä käsityksistä, joista kyselytutkimus ja sitä seurannut teemahaastattelu antoivat. Ekologinen teoria ilmentää omaa ajatteluani tässä tutkimuksessa.
Teoriaan perehtymisen tavoitteena on ollut tahto havaita peruskoulun johtamiseen liittyviä keskeisiä tekijöitä. Toisaalta olen tarkastellut ja löytänytkin tähän työhön liittyviä
uusia elementtejä. Tutkimukseni uudet ilmiöt, transmodernismi ja peruskoulun johtamisen kontekstuaalisuus, ovat tulleet esille ja kehittyneet tutkimusprosessin aikana. Tavoitteenani on ollut rakentaa tutkimuksen eri osista luonteva ja yhteensopiva kokonaisuus,
minkä taustalla on ekologinen teoria tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Se kuvastaa ajattelumallia, jota peruskoulun johtaminen edustaa. Peruskoulun johtaminen on
yhteiskunnallista kasvatukseen liittyvää toimintaa, johon liittyy kontekstin kaikki tasot.
Luotettavuuden kannalta tarkasteltuna tämä seikka on tärkeä, sillä tutkijalla tulee olla
jokin viitekehys tai näkökanta, jota hän edustaa. Pyrin kuvaamaan tätä prosessia seuraavassa.
Kohdejoukko
Kohdejoukko muodostui sekä nuorista että kokemusta omaavista peruskoulun johtajista
kuitenkin niin, että heidän ikäjakautumansa painottui vuosiin 40–59. Heidän edustamansa käsitykset peruskoulun johtamistehtävästä poikkesivat toisistaan. Peruskoulun johtajiksi näyttää valikoituvan opetusalan työkokemusta omaavia ja etupäässä samasta työyhteisöstä tulevia opettajia. Erikokoiset koulut olivat hyvin edustettuina, sillä koulujen oppilasmäärät vaihtelivat 9–608 välillä. Mukana oli myös erityyppisiä kouluja, jotka luokittelin kolmeen ryhmään; esiopetus-luokat 1–6, luokat 1–9 ja luokat 1-lukio. Erilaiset variaatiot sekä peruskoulun johtajien että heidän edustamiensa koulujen välillä näyttävät olevan tyypillinen ilmiö tänä aikana. Kontekstin tasoja ajatellen suurimmat muutokset ovat
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tapahtuneet ja luultavimmin tulevat tapahtumaan kuntien osalta. Valtiovallan ohjausjärjestelmän (lait, talous) päätökset ovat saaneet kunnat pohtimaan uudelleen koulutukseen
suunnattujen voimavarojen käyttämistä. Sitä kautta kun oppilasmäärät ovat laskeneet,
pienimpiä kouluja on suljettu ja suurempia yksiköitä on perustettu. Tutkimuksessani tulee
ilmi (varsinkin avoimissa kysymyksissä) hyvinkin selvästi esiin se ’uhkakuva’, mikä
mahdolliseen koulun lakkauttamiseen liittyy. Tämä on se (arki)päivän käsitys, joka tulee
huomioida ja joka vaikuttaa koulun toimintaan ja sen johtamiseen. Nämä seikat ovat merkityksellisiä tutkimusaineiston edustavuuden kannalta. Koko peruskoulun johtamisen
merkityskenttää ne eivät silti selittäne kaikilta osiltaan. Tavoitteena on ollut tästä huolimatta se, että aineistolla olisi riittävä selitysvoima perustuen juuri tutkimuksen lähtökohtiin ja sitä kautta tulkintoihin peruskoulun johtamisesta. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen kohteena olevat johtajat ja heidän toimintaympäristönsä
mahdollisimman tarkasti.
Aineiston kerääminen
Tutkimuksen luotettavuus arvioidaan liittyen aineiston keräämisen ja fenomenografisen
analyysimenetelmän luotettavuuteen liittyvien arvioiden kautta. Aineiston muodostuminen ja valikoituminen on luotettavuuden kannalta huomionarvoista. Se selittää tulkinnan
ja siihen liittyvän selitysvoiman merkitystä. Aineiston kerääminen tapahtui kyselylomakkeen ja teemahaastattelun avulla. Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen menetelmien käyttöä
tässä tutkimuksessa olen perustellut kappaleessa 5. Monimenetelmällisyyden tavoitteena
on parantaa tutkimuksen luotettavuutta, sillä menetelmät arvioidaan täydentävän toisiaan.
Tarkasteltaessa tutkimustulosten samana pysyvyyttä toistettaessa tutkimusta samalle
tai vastaavalle koehenkilöryhmälle samassa tai vastaavassa kontekstissa, on kyse tutkimuksen reliabiliteetista. (Tynjälä 1991, 391, Soininen 1995, 121). Tällöin tavoitteena on
varmistua siitä, että tutkimustulokset eivät ole sattuman aiheuttamia, vaan pysyvät likimain samoina kun tutkimus suoritetaan samanaikaisesti toiselle tutkimusjoukolle. (Holopainen & Pulkkinen 1994, 13). Nummenmaan ym. (1996, 202, 193) mielestä on pohdittava sitä, onko mittarin tarkkuus riittävä kyseisessä tilanteessa ja voiko mittauksen luotettavuutta selvittää päätelmien avulla? Kyselytutkimuksen lomakkeen kysymykset laadittiin tutkimusongelmien perusteella. Lomakkeen esitestaaminen tapahtui marraskuussa
2001 lähettämällä lomake sähköpostilla kuudelle peruskoulun johtajalle ja pyytämällä siihen kommentteja ja palautetta. Saamani palautteen avulla lomaketta muokattiin eräiltä
osin uudelleen ja tehtiin tarkennuksia. Kyselylomakkeen toimivuus on kyselytutkimuksessa olennaista jatkokäsittelyn ja luotettavuuden kannalta. Jälkeenpäin tarkasteltuna
tähän asiaan olisi tässäkin tutkimuksessa saanut kiinnittää huomiota enemmänkin, sitä
olisi voinut edelleen pohtia ja selkeyttää tietyiltä osin. Tällä tarkoitan lähinnä lomakkeen
pituutta Likert-tyyppisten kysymysten osalta. Avoimet kysymykset olivat onnistuneita.
Kyselylomakkeen laatiminen ja sen toimivuus on keskeinen asia; lähinnä se, että etukäteen on tarkasti pohdittu halutut aihealueet ja kysymykset ovat riittävän selkeitä. Kysely
oli myös varsin pitkä. Alun perin arvioin vastaamiseen kuluvan aikaa noin 20 minuuttia,
mutta saamani palautteen mukaan aikaa kului käytännössä noin puoli tuntia. Olen silti
tyytyväinen saamieni lomakkeiden täyttämiseen ja niistä saatuihin vastauksiin. Avoimien
kysymysten vastauksia olen käyttänyt tulosten yhteydessä suorina otteina kuvaamaan
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kyseessä olevaa ilmiötä. Avoimet kysymykset ovat olleet siten luomassa syvempää kuvaa
ja käsitystä tutkitusta asiasta ja ne ilmentävät monella tapaa kyseistä tutkimuksen osaa.
Vaikka kyselylomake oli laaja, palautusprosentti oli siitä huolimatta hyvä (74 %).
Tämä voidaan arvioida johtuvan käyttämästäni menetelmästä tai ’strategiasta’, jonka olin
suunnitellut. Kyselyn kohteena oli 26 kunnan peruskoulun johtajat Keski-Pohjanmaan ja
sen lähialueella. Kysymyksessä on siten harkinnanvarainen näyte tutkijan oman valinnan
ja kiinnostuksen vuoksi. Tutkittavien kuntien valinta tähän tutkimukseen oli tutkijan oma
johtuen lähinnä oman maakunnan kiinnostavuudesta. Tutkittavia lähestyin kyseisten kuntien koulu- ja sivistystoimenjohtajien (kymmenen) välityksellä etukäteen marras–joulukuussa 2001. He lupautuivat menettelyyn, että kyselylomakkeet täytetään tavallisen johtajakokouksen yhteydessä. Kokouksia on noin kerran kuussa ja tarvittava määrä (selvitettiin
etukäteen) lomakkeita lähetettiin kuntiin. Kyselytutkimus johtajille suoritettiin tammikuussa 2002. Lomakkeita lähetettiin peruskoulun johtajille 191 kappaletta ja samanaikaisesti heidän esimiehilleen koulu- ja sivistystoimenjohtajille yhteensä 26 kappaletta. Kyselyn suunniteltua ajankohtaa voitaneen pitää onnistuneena, minkä vastausprosentti ja kyselylomakkeiden täyttäminen osoittivat; lukukausien alku- ja loppuvaiheet ovat oman kokemukseni perusteella kouluissa kiireisintä aikaa. Tällä menettelyllä ja muutamalla muistutuskirjeellä palautusprosentti kohosi varsin korkeaksi.
Se, missä määrin tutkijan tutkimuksensa perusteella muodostamat oletukset tai käsitteet ovat siirrettävissä toiseen tilanteeseen tai toisia ryhmiä koskeviksi, liittyy tutkimuksen ulkoiseen validiteettiin (external validity). (Soininen 1995, 121, Tynjälä 1991, 390.)
Tynjälä (1991, 390) lisää, että satunnaisotanta on mahdollinen varmistuskeino. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleistettävyyden sijaan puhutaan siirrettävyydestä (transferability).
Siirrettävyys eli tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, miten samanlaisia
tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Tämä edellyttää aineiston riittävää kuvaamista. (Soininen 1995, 124, Tynjälä 1991, 390). Miles ja Huberman (1994, 279) painottavat saatujen tulosten tai johtopäätösten merkityksellisyyttä tutkimuksen ulkopuolella ja on
pohdittava, ovatko tulokset tai saatu teoria siirrettävissä muihin vastaaviin tilanteisiin?
Siirrettävyys on varovaista tulkintaa. Erätuuli ym. (1994, 110) korostavat tutkimustulosten edustavuutta tai ulkoista relevanttiutta; voiko tutkimustuloksia hyödyntää ja mille
henkilöille, ryhmille tai instituutioille tulokset soveltuvat ja ovat siirrettävissä? Tällöin
tulee tarkastella myös ajallista pysyvyyttä, kulttuurisia ympäristötekijöitä ja tutkimuksen
olosuhteita perusjoukon lisäksi.
Tutkijan tulee kuvata aineistoaan niin laajasti, että myös lukijalla on mahdollisuus
pohtia tulosten soveltamista jossakin toisessa kontekstissa. Tutkimuksen tulokset ovat
peruskoulun johtajien omia subjektiivisia käsityksiä tutkituista asioista ja niitä voidaan
käyttää toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Niiden avulla luodaan myös kokonaiskuvaa peruskoulun johtajan työstä ja siihen liittyvästä monimuotoisesta tehtäväkentästä ja
olosuhteista. Tällöin on huomioitava kontekstuaalisuus luotettavuuden kannalta. Jokaisella käsityksellä ja ajatuksella on oma ’tarinansa’ perustuen siihen, miten tutkittu on
asian henkilötasolla kokenut. Myös vastaajien mielipiteillä avoimissa kysymyksissä on
merkitystä tulosten kannalta. Kyselylomaketutkimukseen kohdistettua kritiikkiä on edellä
tarkasteltu luvussa 5.2. Voitaneen silti todeta, että kyselylomaketutkimukseen liittyvät
vaaratekijät kuten pinnallisuus, vastausten liiallinen myönteisyys tai kiire, ovat tässäkin
tutkimuksessa mahdollisia. (Alkula & Pöntinen & Ylöstalo 1994.) Mutta mikäli edellä
mainittu subjektiivisuus hyväksytään, saadut tulokset eivät tästä näkökulmasta katsottuna
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liene vääriä. Tuloksista kävi ilmi, että johtamista kontekstuaalisena toimintana ohjaavat
valtakunnalliset (lait, asetukset, ohjelmat) ja paikalliset päätökset. Päätökset ovat yhteneväisiä valtakunnallisesti, joten tästä näkökulmasta tuloksia voitaneen tarkastella myös
laajemmin varovaisesti yleistäen.
Tässä tutkimuksessa olen kuvannut tutkimusjoukkoa ja heidän toimintaympäristöään
kappaleessa 7.3 ja aineistonkeruuta kappaleessa 7.2. Peruskoulun johtajien käsityksien
osalta siirrettävyyskriteeriä lisäävänä tekijänä voitaneen pitää sitä, että tutkimuksen
aineisto on sekä määrän että laadun suhteen varsin kattava. Kerätty aineisto on koostunut
erilaisista ja erikokoisista koulukonteksteista. Mukana oli pieniä, keskikokoisia ja suuriakin kouluja, millä voidaan sanoa olevan vaikutusta kerätyn aineiston edustavuuteen. Kuntien koot vaihtelivat alle 5000 asukkaan kunnista (40 %) yli 20000 asukkaan kuntiin (11
%). Kuntakoolla on ei ’numeroiden valossa’ liene suurtakaan merkitystä, mutta kontekstin kannalta sillä saattaa olla merkitystä, sillä kunnan koolla saattaa olla vaikutusta peruskoulun johtamiseen. Toimintatavat, johtamiskulttuurin ja toimintakulttuurien voidaan
arvioida vaihtelevan kuntien välillä. Vaikka tätä asiaa ei tässä tutkimuksessa selvitetty, on
se kiinnostava jatkotutkimuksen aihe. Kuten kappaleessa 4.2 todettiin, kunnat elävät koulutuksen osalta muutosvaihetta rakenteellisesti tarkasteltuna. Pelkästään peruskoulujen
määrä on voimakkaasti laskenut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Peruskouluja oli
vuonna 2001 maassamme 3953 kun niitä edellisenä vuonna oli 69 enemmän. (Suomen
tilastollinen vuosikirja 2002, 491). Toisaalta tulosten siirrettävyyttä tämän tutkimuksen
osalta voitaneen kritisoida siksi, että tutkimusaineisto on kerätty tietyltä maantieteelliseltä alueelta. Tämän vuoksi tutkimuksen tulokset voivat antaa todellisuudesta poikkeavan kuvan verrattuna koko maan tilanteeseen. Toisaalta tällä hetkellä suuntaus on kohti
pienimuotoisempia survey-tutkimuksia ja ne kohdistuvat suppeampiin ja rajatumpiin kohderyhmiin. Ne ovat muuttuneet esimerkiksi ihmisten käsityksiä ja arkitoimintaa selvitteleviksi haastattelututkimuksiksi. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 198–199.)
Haastatteluprosessin arviointia
Haastatteluun (kvalitatiivinen aineisto) liittyvä luotettavuus (dependability) tarkoittaa
paitsi aineiston käsittelyn ja analyysin luotettavuutta, myös ulkoisten vaihtelua aiheuttavien tekijöiden huomioimista. Tutkimuksessa ja ilmiöstä itsestään johtuvat tekijät on syytä
tarkastella. (Tynjälä 1991, 391.) Varto (1992, 103–104) painottaa, että luotettavuus tarkoittaa tutkimuksen vapautta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä. Toisaalta tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä samana tutkijasta tai tilanteesta riippumatta. Miles ja Huberman
(1994, 278) liittävät käsitteeseen kysymykset: Voiko toinen tutkija saada samankaltaisissa olosuhteissa samansuuntaiset tulokset? Onko tutkimus tehty huolellisesti ja johdonmukaisesti? Robsonin (1995, 405–406) mielestä on pyrittävä ei-sattumanvaraisuuteen, selkeyteen ja systemaattisuuteen tulkinnoissa ja tiedoissa. Haastattelujen tehtävä oli peruskoulun johtajien käsitysten avulla luoda syvyyttä arviointia varten. Teemahaastatteluun
osallistuneista peruskoulun johtajista osa oli tuttuja. Kokemukseni haastattelutilanteista
oli kuitenkin myönteinen ja asiallinen. Teemahaastatteluun liittyvät aihepiirit olivat nousseet esiin kyselytutkimuksesta ja keskustelu oli niistä varsin luontevaa. Olivathan haastateltavat myös omalta ammatillisuutensa vuoksi varsin ’helppoja haastateltavia’. Pystyin
kuitenkin omasta mielestäni pitämään tietynlaisen etäisyyden tai välimatkan haastattelutilanteissa ja käymään aihepiirit keskustelun kautta läpi. Etäisyyden säilyttäminen haastat-
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telutilanteessa vaikuttaa tulkintaan ja johtopäätöksiin. Suoritin itse kaikki haastattelut
maaliskuussa 2002. Kestoltaan haastattelut olivat noin puolen tunnin mittaisia ja ne nauhoitettiin. Haastattelut litteroitiin avustajan toimesta analyysivaihetta varten saman
kevään aikana.
Jälkeen päin voi pohtia, olisiko tietynlaisella kysymyksenasettelulla voinut saada haastateltavien vastauksiin vieläkin lisää syvyyttä. Tämä olisi vaatinut mielestäni hyvin perinpohjaista ja perusteellista haastattelutilanteen analysointia ja suunnittelua etukäteen; ts.
miten kyetä tarttumaan juuri siinä tilanteessa ja sillä hetkellä nopeasti haastateltavan vastaukseen jostakin ilmiöön liittyvästä asiasta. Osittain kykenin tähän, mutta esimerkiksi
transmoderniin ajatteluun liittyviä ajatuksia olisi hyvä ollut syventää tutkimukseni kannalta. Toisaalta perusteltua saattaa olla kysyä, olisiko niitä tullutkaan enempää? Haastateltavien käsityksissä tulivat kuitenkin modernin ja postmodernin mukaisen jaotteluni ajatukset selkeästi esille. Myös peruskouluun liittyvät muutokset eri ajankohtina tulivat ilmi
kuten myös johtamiseen liittyvät päätöksenteon tasot. Mielestäni tässä kohdassa olisi ollut
paikallaan suorittaa muutama lisähaastattelu, jotta transmodernin ajattelun piirteitä olisi
saatu tutkimukseen enemmän mukaan. Tämä menettely olisi kuitenkin vaatinut uuden
ajankäyttösuunnitelman – toisaalta se voisi olla jatkotutkimusaihe siitä kiinnostuneelle.
Tavoitteenani oli tuottaa kyselytutkimuksen ja siihen liittyvän teemahaastattelun tuloksena variaatioita peruskoulun johtajien käsityksissä siitä työstä, mitä he tekevät ja miten
he ovat sen kokeneet. Otteilla haastatteluista olen pyrkinyt analyysin kautta tuomaan
esille keskeisiä käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä. Tämän avulla olen tavoitellut kokonaiskuvaa, missä peruskoulun johtaminen liittyy kontekstuaalisuuteen ja teoriaan. Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset valinnat ovat olleet tutkimuksen keskeiset peruspilarit.
Analyysin tarkalla kuvaamisella olen tavoitellut avoimuutta; johdonmukainen kuvaaminen antaa lukijalle mahdollisuuden tarkastella tutkimuksen eri vaiheita luotettavuuden
kannalta.
Tulkinta
Lincoln ja Cuba (1985) pitävät tutkijan omaa kompetenssia tärkeänä tutkimuksen sisäiseen validiteettiin liittyvänä tekijänä. Validien tulkintojen tekeminen on helpompaa,
mikäli tutkijalla on tietoa ja kompetenssia omasta aineistosta ja tutkittavasta ilmiöstä.
Aineiston muotoutumiseen ovat vaikuttaneet opettajakokemukseni ja työ peruskoulun
johtajana sekä niihin liittyvät omat kokemukseni ja kouluttautuminen. Oman suuntautumisen ja kiinnostuksen tutkittavaa ilmiötä kohtaan voi arvioida olevan tutkimustyön
peruslähtökohta yleisesti. Olen kokenut työni niin haasteelliseksi kokonaisuudessaan, että
se on aiheuttanut pohdintaa kyseisestä ilmiöstä ja siksi olen pyrkinyt oman työkokemukseni perusteella tunnistamaan ja tekemään päätelmiä peruskoulun johtamisesta. Tällä
tavoin tulkinnan kohteeksi valitut haastatteluaineiston osat on valittu oman harkinnan
perusteella siten, että ne sisältäisivät tutkimusaiheen kannalta olennaisen informaation.
Tätä prosessia on helpottanut peruskoulun johtamiseen liittyvän käytännön työn tunteminen ja johtamisen teorioihin perehtyminen jo osittain ennen varsinaista tutkimustyötä.
Kappaleessa 4 olen kuvannut varsin laajan kirjallisuuskatsauksen avulla sitä kontekstia,
johon tutkimukseni sijoittuu. Tähän liittyvä tulosten arviointi ja reflektointi on tutkimusprosessin aikana edennyt vuoropuhelunomaisesti.
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Sisäisessä validiteetissa (internal validity) on keskeistä, että tutkimuksen tulos on testattavana olevan ohjelman tai menettelytapojen seurausta; ts. tulosten pätevyys ja totuusarvo ovat suhteessa tutkimuskohteeseen. (Soininen 1995, 120.) Nummenmaan ym. (1996,
203) mukaan puhutaan mittaustuloksista tehtävien päätelmien sopivuudesta, mielekkyydestä ja käyttökelpoisuudesta. Voidaankin asettaa kysymys siitä, kuinka hyvin mittari
(kysymykset, osiot, tehtävät jne.) mittaavat sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Emt. 1996,
205, Holopainen & Pulkkinen 1994, 13). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa sisäisen validiteetin arvioiminen merkitsee vastaavuuden (credibility) arviointia, jolla tarkoitetaan sitä,
että tutkimuksen tuottamat rekonstruktiot tutkittavien todellisuuksista vastaavat alkuperäisiä konstruktioita. (Tynjälä 1991, 390, Lincoln & Cuba 1985, 295–296.) Robsonin
(1995, 403) mielestä on kyse tutkimuksen uskottavuudesta ja oikeellisuudesta; onko tutkittu sitä, mitä oli tarkoitus tutkia? Tähän tutkimukseen liittyen on myös pohdittava, tuottiko metodien ja aineistojen välinen triangulaatio toisiaan lähestyviä tuloksia? (Miles &
Huberman 1994, 279.) Vastaavuuden osalta tässä tutkimuksessa on syytä pohtia, miten
tutkijan tulkinta vastaa todellisuutta ja miten se on todennettavissa? Tavoitteenani on ollut
tuoda esiin kyselyyn ja sitä kautta haastatteluihin osallistuneiden erilaiset variaatiot niissä
käsityksissä, mitä he peruskoulun johtamisesta tutkimusaiheen kannalta edustavat. Luotettavuuden kannalta tärkeää on, kuinka erilaiset käsitykset ja niiden taustamerkitykset
tavoitetaan ja kuinka ne perustellaan lukijalle. Kyse on varsin koulutetusta ja ammatillisesti suuntautuneesta ryhmästä. Siksi lienee mahdollista olettaa, että kyselytutkimuksen ja
haastattelun yhteydessä ’keskusteltiin’ samasta asiasta, sillä haastateltavat kykenivät
ilmaisemaan keskustelun avulla tavoitteensa ja käsityksensä tutkittavasta ilmiöstä. Myös
haastattelijan ja haastateltavien saman ammatillisen taustan voidaan katsoa helpottaneen
haastattelutilannetta ja auttaneen ymmärtämään samalla tavoin haastattelun aiheet. Haastattelutilanteet olivat hyvin järjestettyjä etukäteen ja siksi koen, että niissä esille tulleet
ajatukset olivat varsin ’aitoja’. Haastattelutilanteiden yhteydessä ei ollut häiriötilanteita.
Haastateltavat pystyivät tuomaan esille omat näkemyksensä perustuen omaan kokemukseensa, koulutukseen ja koulukontekstiinsa liittyen ja perustelemaan mielipiteensä kyseisistä aiheista. Tutkimuksen tulkinta perustuu tämän näkökulman tunnistamiseen ja kuvaamiseen. Tutkimuksen luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään käyttämällä menetelmällistä
triangulaatiota. Tutkittavaa ilmiötä lähestyttiin sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta näkökulmasta. Myös haastatteluotteiden käytöllä on merkitystä aineiston ja tulkinnan kannalta. Tässä tutkimuksessa haastatteluotteita on käytetty sekä tutkimusjoukon
kuvauksessa että läpi tutkimustulosten. Niiden avulla on mahdollisuus arvioida aineiston
ja tulkinnan luotettavuutta. Toisaalta haastatteluotteilla on myös tutkimusraporttia elävöittävä vaikutus lukijan kannalta.
Tutkimus tuottaa tietyn näkökulman tutkittavasta ilmiöstä. Objektiivisen todellisuuden saavuttaminen on vaikeaa sillä todellisuuksia on useita (Tynjälä 1991, 390). Tutkittavien näkökulman esiintuominen on tässä tutkimuksessa tärkeää. Tulkinnan, pohdinnan ja
teoreettiset kytkennät olen tietoisesti liittänyt tulosten osaan ja halunnut saada aikaan
kokonaisuuden peruskoulun johtamiseen liittyvistä käsityksistä. Kyselytutkimuksen ja
haastatteluotteiden liittämisellä yhteen olen tavoitellut toisiaan tukevia kokonaisuuksia
tutkimuksen kohteena olevista ilmiöistä. Lisäksi tavoitteena on ollut luettavuus, sillä tulkinta ja tulokset on osittain yhdistetty. Kappaleessa 10 esitetty peruskoulun johtamisen
teoreettinen jäsentyminen kuvaa tutkimusprosessia. Se on rakentunut paitsi tutkimuskirjallisuuden perusteella myös tutkimustulosten perusteella prosessinomaisesti. Tutkimustu-

170
losten jäsentyminen kokonaisuudeksi antaa mahdollisuuden erityyppisiin kehittämis- ja
toteuttamismahdollisuuksiin, jotka tulevaisuudessa ovat mahdollisia. Erätuulen ym.
(1994, 17) mielestä tutkimuksen tavoitteena on lisätä kohdealueen tiedon ymmärtämistä
ja hallintaa, mutta myös kehittää aihealueen teoriaa tai varmistaa entistä tietoa. Tutkimustiedon hyödyntämiseksi on tärkeää, miten luotettavaa ja varmaa tieto on paikkansapitävyydeltään ja kuinka laajasti kehitetty malli selittää ilmiötä. Voitaneen lisäksi arvioida,
että tämä tutkimus vahvistaa joiltakin osin myös aikaisempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia tietyiltä osiltaan. (vrt. Isosomppi 1996, Vulkko 2001, Mustonen 2003.) Juuri tämän
takia tarvitaan laajempaa viitekehystä, jotta peruskoulun johtamista voidaan ymmärtää ja
tiedostaa kokonaisvaltaisemmin ja jatkossa vielä kehittää sitä. Olen tutkimuksessa halunnut tuoda esiin niitä variaatioita, joita tutkittavat tuovat esiin tutkittavasta ilmiöstä. Tässä
mielessä olen kiinnostunut ensisijaisesti yksilöistä. Kuitenkin olen halunnut kuvata yksilöiden käsitysten avulla koko tutkimuskohteena olevaa ilmiötä.

10 Peruskoulun johtamisen teoreettinen jäsentyminen
Peruskoulun johtamisen ymmärtäminen omaan aikansa yhteydessä olevana ja jatkuvasti
muuttuvana ilmiönä on tämän tutkimuksen keskeinen lähtökohta. Johtaminen on ennen
kaikkea kulttuurin ja yhteiskunnallisten rakenteiden muovaamaa käytäntöä ja sillä on
myös pitkä kulttuurinen tausta takanaan. Johtamiseen liittyvät toimintatavat ja koulutusjärjestelmän luonne ovat muotoutuneet erilaisten toiminnallisten käytäntöjen kautta. Minkälaisia ajattelumalleja on tällä hetkellä johtamistoiminnan taustalla ohjaamassa kasvatuskäytäntöjä peruskouluorganisaatiossa tai miten johtaminen on kiinnittynyt tähän
aikaan? Johtamisen voidaan ajatella muuttuneen. Juuti (2002b, 11–17) painottaa siirtymistä asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. (ks. myös Hämäläinen 2002, 119–
122). Hän painottaa koko organisaatiota ja sen jäseniä voimavarana yhteisön hyväksi.
Johtajan tehtävä on saada nämä voimavarat esille ja kehittää niitä. Tähän tarvitaan ihmisten johtamista.
Tässä kappaleessa johtamisen teoreettinen jäsentyminen kuviossa 39 on rakentunut
kumulatiivisesti tutkimusprosessin aikana ja saanut sisältönsä teoreettisen kirjallisuuskoonnin perusteella. Siinä pyritään esittämään tutkittavaan ilmiöön liittyviä keskeisiä piirteitä modernin, postmodernin ja transmodernin kehityksen avulla kuvaten peruskoulun
johtamista kyseisinä aikakausina tietystä näkökulmasta. Transmoderni peruskoulun johtaminen on ihmisarvoista kulttuuria, jota ihminen johtaa. Tässä mielessä puhutaankin
leadership-tyyppisestä johtamisesta, mutta niin, että myös johtamiseen auktoriteetti olisi
korostuneempi kuin postmodernissa johtamisessa. Tiivistetysti voidaan sanoa, että transmoderni johtaminen on ihmisarvoista ihmisten johtamista.
Keskeinen lähtökohta tutkimuksessani on ajattelu, jonka mukaan peruskoulun johtaminen on sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteiskunnallista toimintaa. Teoreettinen perusta
rakentuu Bronfenbrennerin (1979) ekologisen teorian pohjalta kehitettyyn Nivalan (1999,
2002) johtamisen kontekstuaaliseen malliin. Koska johtamiseen vaikuttaa kulttuuri
yhteiskunnalliselta makrotasolta alkaen päätyen mikrotasolle yksilöön, tarkastelun pohjana oli myös Scheinin (1991) organisaation kulttuuri johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna. Teoreettisessa mallissa konteksti muodostuu makrotasolta mikrotasolle seuraavasti:
– Yhteiskunta
– Kunta/hallinto
– Organisaatio/koulu
– Yksilö/johtaminen
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Yhteiskunnallinen kehitys on tutkimuskirjallisuuden perusteella jaettu ajallisesti
moderniin, postmoderniin ja transmoderniin aikaan. Ajanjaksojen aikana on siirrytty maatalousyhteiskunnasta informaatioyhteiskunnan kautta vuorovaikutusyhteiskuntaan. (vrt.
Sahlberg 1997). Modernin ajan maatalousyhteiskuntaa leimasi kuntatasolla byrokraattinen virastokulttuuri. Postmodernin ajan (peruskoulu) palvelukulttuurin kautta ollaan siirtymässä epävarmasta, vaihtelevasta ja ennustamattomasta kehityksestä kohti transmodernia kunnalliskulttuuria, jossa osasysteemien välisen vuorovaikutuksen arvioidaan korostuvan. Kontekstin tasoja ja niiden piirteitä on tarkasteltu kappaleessa 4. ja niille ominaisia piirteitä on kuvattu johtamisen näkökulmasta. Eri tekijät ovat saaneet sisältönsä sen
pohjalta.
Hallinnon osalta modernille ajalle oli ominaista keskusjohtoinen ohjaus ja säätelypolitiikka, joka ilmeni keskitettynä hallintona. Instituutioiden rakenteet olivat stabiilit ja toiminnalle oli ominaista toimiala-, tehtävä- ja asiakeskeisyys. Instituutioita leimasi sektoroituneisuus. Modernin ajan organisaatiot olivat hierarkkisia: koulujen kulttuuria leimasi
opettajakeskeisyys ja kova kuri. Yksilön tuli sopeutua ja alistua ylemmältä tasoilta tuleviin ohjeisiin. Johtaja oli modernilla ajalla pikkuvirkamies ja byrokraatti, joka määräsi,
käski ja päätti soveltaen ylemmiltä tasolta saatuja ohjeita ja määräyksiä. Työn itsenäisyys
puuttui. Tässä tutkimuksessa oli havaittavissa, että tutkitut yleisesti ovat tiedostaneet
modernin ajan piirteet eivätkä edustaneet kyseistä ajattelumallia.
Kuten edellä on todettu, ajanjaksojen väliset rajat eivät ole välttämättä tarkkoja ja selviä rajoja ajanjaksojen välille ei voi vetää. Postmodernilla ajanjaksolla tarkoitetaan kuitenkin tässä tutkimuksessa koulutuksen osalta peruskoulun aikaa 1970-luvulta alkaen.
(vrt. Sahlberg 1997.) Postmoderni ajanjakso tarkoittaa koulutuksen osalta siirtymistä
informaatioyhteiskuntaan. Tämän ilmiön katsotaan olevan yhä enemmän voimistuvassa
liikkeessä. Julkispalveluvaltion piirteisiin kuuluva palvelukulttuuri tulee esiin mm. lisääntyvinä erityispalveluina kunnallisella tasolla. Hallinnossa normiohjaus vähenee päätäntäja toimeenpanovallan delegoinnin seurauksena (koulutuspoliittinen ja lainsäädännöllinen
muutos). Keskeiset instituutiot säilyvät muutoksessa, mutta koulutukselle on ominaista
kilpailu, omaleimaisuuden etsiminen ja profiloituminen. Peruskoulua pidetään asiantuntijaorganisaationa, jossa korostuu yksilötasolla yhteistoiminnallisuus ja ammatillinen
uusiutuminen. Luovuus ja innovatiivisuus ovat yksilöön kohdistuvia ja ajan henkeen kuuluvia vaatimuksia. Peruskoulun johtajan ajatellaan olevan postmodernin ajan alkuvaiheessa ja peruskoulun alussa päätösten toteuttaja, mutta työn luonne muuttuu ajanjakson
aikana. Peruskoulun johtajaa ryhdytään pitämään kouluorganisaatiossa yhä enemmän
tukijana, auttajana ja valmentajana, joka mahdollistaa käytännön työn organisaatiossa
kaikkien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ammatillisuuden vaatimukset johtamisen osalta kasvanevat.
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Muutoksen
konteksti

Moderni
yhteiskunta

Postmoderni
yhteiskunta

Transmoderni
yhteiskunta

Yhteiskunta

maatalousyhteiskunta

informaatioyhteiskunta

vuorovaikutusyhteiskunta

-luonne

sosiaalivaltio

julkispalveluvaltio

hyvinvointiyhteiskunta

Kunta

byrokraattinen
virastokulttuuri

toimiva
palvelukulttuuri

uusi kunnalliskulttuuri

Hallinto

keskusjohtoinen
ohjaus- ja
säätelypolitiikka

normiohjaus, koulutuspoliittinen ja
lainsäädännöllinen
muutos

informaatio-ohjaus,
hajautettu
päätöksentekojärjestelmä

-luonne

keskitetty
hallinto

päätäntä- ja
toimeenpanovallan
delegointi

hajautettu
päätöksentekojärjestelmä, koulujen
itsenäisyys, erilaisuus,
profiloituminen

Instituutiorakenteen
luonne

sektoroituneisuus,
toimialakeskeisyys,
tehtävä- ja
asiakeskeisyys,
stabiilius

keskeiset instituutiot
säilyneet muutoksessa,
järjestelmät pystyssä,
mutta järjestelmien mieli
muuttuu

toimintakulttuuriltaan uudistuvat koulut,
asiantuntijuus,
aktiivisuus, arviointi,
kehittäminen

Organisaatio

hierarkkiset
organisaatiot

asiantuntijaorganisaatiot

oppivat
organisaatiot

Koulu

maatalousyhteiskunnan koulu

peruskoulu

tulevaisuuden
koulu

-luonne

opettajakeskeinen
kovan kurin koulu

yhteistoiminnallinen
koulu

innovatiivinen
verkosto- ja tiimikoulu

Tehtävä

tasa-arvo

kilpailu

yhteistyö

Yksilö

alistuminen,
oikeaoppisuus,
valmiiksi opittu

innovatiivisuus,
ammatillinen
uusiutuminen, luovuus,
aktiivisuus

elinikäinen oppiminen,
inhimillinen tieto

Johtaminen

byrokraatti,
pikkuvirkamies

päätösten toteuttaja

yhteisjohtaminen,
kansanvaltaistuminen

-luonne

käskijä, päättäjä,
määrääjä

auttaja, tukija,
valmentaja

mahdollistaja,
kollegiaalisuus,
yhteistyö

Kuvio 39. Peruskoulun johtamisen teoreettinen jäsentyminen.
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Tässä tutkimuksessa edellä mainitut postmodernin ajan piirteitä tuli esiin mm. asioiden
johtamisen korostumisena. Tehtävän voi arvioida laajentuneen. Paikallisten ja valtakunnallisten päätösten merkitystä pidettiin tärkeimpinä johtamista määrittävistä tasoista. Asioiden johtaminen ilmenee lähikontekstissa (koulu- ja paikallistaso) tehtävänä työnä, sillä
koulutasolla tehtävät päätökset eivät ole tutkittujen mielestä niin tärkeitä. Työ fokusoituu
lähikontekstiin, vaikka kansainväliset kontaktit ovatkin lisääntyneet.
Transmodernin ajan arvomaailman esille tuleminen vaatinee postmodernin ajan hajanaisuuden ja yliyksilöllisyyden tiedostamista. Hyvinvointiyhteiskunnalle on tällä hetkellä
ominaista vaihteleva ja ennustamaton kehitys, joka ilmenee koulutuksessa pitkälle vietyinä erityispalveluina, päätäntävallan siirtämisenä paikallistasolle ja erilaisina johtamisjärjestelmien muutoksina. (Kasvio 1994). Arvomaailman arvioidaan perustuvan entistä
enemmän myös taloudellisiin arvoihin, jotka ohjaavat koulutuksen järjestämistä. Tämän
suuntainen kehitys tulisi katkaista ja ajatella koulutusta yhä enempi itsenäisesti tärkeänä,
tulevaisuutta rakentavana koko kansakunnan hyvinvointia edistävänä toimintana, joka ei
ole alisteinen päivänpolitiikalle eikä vaihteleville taloussuhdanteille. Koulujärjestelmälle
olisi syytä palauttaa sille kuuluva asema kansakunnan sivistyksellisenä kivijalkana ja
yhteiskunnan kehityksen tukipilarina. Transmoderni ajattelu ei tarkoita sitä, että tulisi
palata kokonaan takaisin koulutusoptimismia seuranneisiin kasvun ja yleisen kansansivistyksen vuosiin, vaan mm. sitä, että hallinnon osalta hajautettu päätöksentekojärjestelmä,
koulujen itsenäisyys ja erilaisuus edellyttävät asiantuntevaa johtamista, koulutusta ja
aktiivisuutta. Koulujen kehittäminen ja niiden toimintakulttuurien muuttaminen on oppivien organisaatioiden tunnusmerkki. Tulevaisuuden koulun ajatellaan olevan verkostoitunut ja innovatiivinen ja sitä johdetaan tiettyjen arvojen perusteella – ei talouden tai muuttuvien ja vaatimusten vuoksi. Koulutusta, oppimista, yksilökohtaista osaamista ja inhimillistä tietoa on syytä korostaa. Johtamisen kannalta tarkasteltuna ihmisten johtaminen on
selkeä vaatimus. Samanaikaisesti johtaminen demokratisoituu ja kansanvaltaistuu. Tämän
seurauksena yksilöiden osaaminen saadaan paremmin käyttöön ja ammatillisuus lisääntyy
sekä yksilö- että työyhteisötasolla. Tämä kehityssuunta vie kouluja entistä enemmän kohti
oppivaa yhteisöä, joka on vielä oppivaa organisaatiota jalostuneempi yhteisöllisen oppimisen muoto. Oppiva yhteisö edellyttää avointa, kollegiaalista ja reflektoivaa työn kehittämistä, joka on mahdollista johtamisen demokratisoitumisen ja kansanvaltaistumisen
kautta. Johtaja ei johda yksin ja vain asioita, vaan ohjaa ja visioi tulevaisuutta tarjoamalla
näkyjä ja mahdollisuuksia, joiden toteuttamiseen tarvitaan työyhteisön ihmisten osaamista. Sahlberg (1997, 116) painottaa rakenteellisten uudistusten yhteydessä kulttuurin ja
ajattelutapojen muutosta. Johtamisen näkökulmasta organisaatiotasolla tehdyt muutokset
lienevät merkityksellisimpiä. Tässä tutkimuksessa transmodernismia edustavat toiveet ja
vaatimukset ihmisten johtamisesta, koulutuksesta, ammatillisuudesta ja yhteistyön lisääntymisestä. Kuviossa 39 esitetty peruskoulun johtamisen teoreettinen jäsentyminen on
koko tutkimuksen kannalta kokoavaa analyysiä siitä, miten peruskoulun johtaminen tutkimuskohteena rakentuu tämän tutkimuksen valossa. Siinä yhdistyy tutkimuksen teoreettinen kehittely, peruskoulun johtajien näkökulma ja aikaisemmat tutkimukset ja tutkimuskirjallisuus.

11 Pohdinta
Peruskoulun johtamista voitaneen pitää varsin vähän tutkittuna aiheena. Tässä tutkimuksessa näkökulma peruskoulun johtamiseen liittyvään kontekstuaalisuuteen on tutkimuksen kannalta keskeinen. Peruskoulun johtaminen mielletään itsenäiseksi toiminnaksi,
mutta se sisältää elementtejä, joita voidaan pitää ristiriitaisina keskenään. Tutkimuksessani korostuu varsin aktiivinen johtamiseen liittyvä kuva ja merkitys, mutta toisaalta johtamiseen liittyvät ristiriitaiset tulkintamahdollisuudet pitävät yllä johtamiseen liittyvää eristäytyneisyyttä. Ne myös voimistavat käsityksiä kontekstiin sitoutuneesta johtamisen
kuvasta kaikilla neljällä tutkimuksessani tarkastellulla tasolla. Tutkittavaan ilmiöön liittyvät oletukset saanevat alkuperänsä historialliseen ja aikaan liittyvien näkökulmien käsityksestä. Peruskoulun johtamiseen liittyvä tietynlainen muuttumattomuus voinee johtua
käsityksistä, jotka ovat olemassa. Eri kontekstin tasoilla, joita olen pyrkinyt kuvaamaan,
johtaminen on erilaista ja se käsitetään erilaiseksi. Yksilö käsittää työnsä kyseisessä ajassa ja paikassa eri tavoin kuin joku toinen yksilö toisessa paikassa. Myös koulutuksella ja
kokemuksella omasta työstä on tähän vaikutuksensa ekologisen teorian ja tämän tutkimuksen aineiston pohjalta. Puhuttaessa peruskoulun johtamiseen liittyvän työn kehittämisestä ja sen muutoksesta, on tarpeen keskustella eri näkökulmien suunnasta tapahtuvasta
kokonaisvaltaisesta tarkastelusta.

11.1 Johtamisen uudet suunnat
Yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat johtamiseen. Mihin suuntaan johtaminen peruskoulussa on menossa? Tässä tutkimuksessa ihmisten johtaminen on tällä hetkellä ajankohtaan liittyvän kirjallisuuden perusteella varsin keskeisellä sijalla. Tätä olen pyrkinyt
tarkastelemaan tässä tutkimuksessa johtamisen käsitteiden yhteydessä. Johtamisen teoriat
ovat olleet varsin moninaiset, mutta selviä suuntaviivoja on havaittavissa viimeaikaisessa
keskustelussa. Sen perusteella myös suomalaisen johtamisen tutkimuksen keskustelu on
yhä enemmän kohdistunut juuri ihmisten johtamiseen ja muutosjohtamiseen. (esim. Juuti
2001, Nivala 1999, Isosomppi 1996, Hämäläinen 2004.)
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Keskustelun voidaan arvioida olleen varsin hajanaista. Peruskoulun johtamiseen liittyvä tarkastelu ei ole välttämättä kohdistunut varsinaiseen asiaan, vaan on jakaantunut
alueisiin, jotka ovat hajaannuttaneet keskustelua tästä aiheesta. Peruskoulun johtajien
edellytetään johtavan omia yksikköjään muutoksessa etenkin kun päätösvallan koulutasolla on arvioitu lisääntyneen. Siksi onkin tarpeellista, että tietoisuutta omasta roolista
johtajana olisi yleisesti arvioituna syytä lisätä. (ks. esim. Hämäläinen 2004.) Tämä rooli
on enemmän kuin hallinnollisen tai kunnallisen viranhaltijan rooli; siihen liittyy ajanjaksojen pohtimista. Mikä on tälle ajalle tyypillistä ja ominaista? Tätä olen tässä tutkimuksessa tarkastellut kuvaamalla johtamista eri ajanjaksoina.
Peruskoulun johtajille on lisätty tutkimustuloksen perusteella paitsi uusia tehtäviä,
myös yhä enemmän vastuuta koulun toiminnassa (Mustonen 2003, Vulkko 2001). Siksi
voitaneen olettaa, että työn kokonaiskuvan rakentaminen on tutkimusaiheena tällä hetkellä tarpeellista. Tästä näkökulmasta toivon, että tämä tutkimus omalta osaltaan tuo asiaan uutta tietoa. Uudet velvoitteet ja tehtävät johtamisessa vaativat perehtymistä, aikaa,
koulutusta ja omaa henkilökohtaista kiinnostusta. Yhteiskunnalliset asiat ja mahdolliset
ristiriitaiset odotukset kohdistuvat koulun kautta johtamiseen, jolloin tarvitaan asiantuntijuutta ja taitoa ihmisten johtamisessa organisaation sisällä hallinnollisten tehtävien ja asioiden hoitamisen lisäksi. Peruskoulun johtajan perustehtävä on muuttunut ja hämärtynyt
ja sen selkeä hahmottaminen vaatii uudenlaista ammattitaitoa. (Ahonen 2001, 14–15, 37).
Johtamiseen voi liittyä sen vuoksi paljonkin epävarmuustekijöitä siitä huolimatta, että
johtajalla on kokemusta työstään. Johtamisen kehittymiseen voidaan vaikuttaa koulutuksella. (ks. myös Hämäläinen 2004.)
Tutkimukseni yhdeksi näkökulmaksi nousi havahtuminen peruskoulun johtamisen
tilaan siinä kontekstissa, mitä olen työssäni kuvannut. Ajalle on tyypillistä ilmiöiden
nopea esiintyminen ja tietynlainen kaaos. (esim. Aula 2000, Juuti 2001.) Siitä johtuen on
mahdollista, että johtamistoiminnan tiedostaminen ei välttämättä ole riittävää käytännön
työssä. Peruskoulun johtaminen on tutkimukseni perusteella varsin kontekstiin sitoutunutta johtamista. Sen voidaan ajatella olevan kontekstiin sitoutunutta paikallistason toimintaa, mitä ohjaavat lähiympäristö ja paikallistason päätökset. Kuntatasolla vallitsee
mahdollisesti edelleen tulos- ja tavoitejohtaminen johtamiskulttuureina eikä siellä anneta
tilaa ihmisten johtamiselle, vaan vanha byrokratiakulttuuri modernista ja postmodernista
ajasta on keskeisellä sijalla. Tämä saattaa olla käytäntö myös yleisemmin. Kuntatason
kulttuuri ja koulujen kulttuuri saattavat siksi olla ristiriidassa keskenään. Kuntatason
(kouluvirasto) johto korosti tutkimustulosten perusteella valtakunnallisten päätösten tärkeyttä, mikä luo kuvaa järjestelmän hierarkkisuudesta.
Johtamista pidetään tässä tutkimuksessa yhtenä tärkeimmistä tekijöistä, jolla voidaan
vaikuttaa peruskoulun toimintaan, tavoitteisiin ja sen toimivuuteen. Tämän tutkimuksen
tehtävänä oli rakentaa kokonaiskuvaa peruskoulun johtajan työstä, muutoksista, haasteista
ja johtamisen käytännöstä ja niistä käsityksistä, jotka vaikuttavat johtamiseen käytännön
tasolla. Tärkeä kysymys tutkimuksessani on myös ollut pohtia niitä päätöksenteon tasoja,
joilla on merkitystä peruskoulun johtamisessa. Ovatko koulun ulkopuolelta tulevat asiat
peruskoulun johtajien mielestä johtamisen kannalta merkittäviä ja työhön vaikuttavia
tekijöitä vai koetaanko myös omat johtamismahdollisuudet riittävinä ja tilaa antavina
omalle päätöksenteolle? Tehtävänä oli selvittää myös asioiden, hallinnon ja ihmisten johtamiseen liittyviä tekijöitä. Toisin sanoen niitä asioita, jotka ovat peruskoulun johtamisen
kohteita käytännön työssä. Mitä peruskoulun johtajat johtavat ja poikkeaako se jotenkin
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heidän käsityksistään siitä, mihin johtaminen tulisi kohdistua ja aiheuttaako se mahdollisesti ristiriitaa käytännön ja omien käsitysten välillä? Johtamisen kokonaiskontekstiin liittyviä tutkimuksen kohteita olivat peruskoulun ja siihen liittyvä johtamisen muutoksen
kuvaaminen tutkittavien käsitysten perusteella. Peruskoulun ja johtamisen muutoksilla on
tärkeä merkitys sen vuoksi, että siten saadaan kuvattua johtamista ilmiönä kokonaisvaltaisesti. Samalla on mahdollista luoda kehystä tutkimuksessa käytetylle yhteiskunnallisten
ajanjaksojen tarkastelulle. Siksi myös tulevaisuuden johtamisen vaatimukset ja työn
ammatillistumiseen liittyvät käsitykset tutkittavien keskuudessa olivat tutkimuskohteena.
Tavoitteena oli myös selvittää kuinka tärkeänä peruskoulun johtajat pitävät ja painottavat
johtamisen eri osa-alueita. Eri johtamismenetelmiä selvitettiin kyselylomakkeen avulla.
Tehtävään hakeutumisen syyt, saatu koulutus, työkokemus ja lisäkoulutuksen tarve olivat
tarkastelun kohteina siksi, että niillä katsottiin olevan merkitystä johtamistoiminnassa ja
niissä käsityksissä, jotka omasta työstä on muodostunut myös laajemmin. Tämän tutkimuksen voi arvioida lisänneen ymmärrystä niistä erilaisista tekijöistä, joita peruskoulun
johtamiseen liittyy. Johtajan tehtävään hakeutumisen syitä tarkasteltiin kappaleessa 7.3.
Jatkossa olisikin hyvä pohtia esimerkiksi koulutuksen osuutta peruskoulun johtajan työn
ja sen haasteellisuuden kannalta. Tällä tutkimuksella voi arvioida olevan vaikutusta myös
tutkijan oman työn kannalta, sillä se on tuonut uudenlaista näkökulmaa henkilökohtaisella
tasolla tutkittavaan ilmiöön.
Suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen koulutusjärjestelmässä tapahtuneita muutoksia on
johtamisen näkökulmasta tarkasteltu ja kuvattu kappaleessa 4. Peruskouluun liittyvät
yhteiskunnalliset päätökset ja muu yhteiskunnallinen ja taloudellinen kehitys ovat synnyttäneet tarpeen pohtia ja tarkastella näitä ilmiöitä uudella tavalla. Toisaalta, voidaan kysyä,
onko kiinnostus koulutukseen ja johtamiseen vain ohimenevä ilmiö? Tiedon määrän
räjähdysmäinen kasvu on ollut merkittävää myös peruskoulun kannalta. Koulu ei ole
perinteisen ajattelutavan mukaan enää tiedonjakaja. Tiedonhankintataidot korostuvat ja
samalla koulun tulisi tulevaisuuden vuoksi ratkaista, mitä tästä tiedosta tulee koulussa
opettaa. Toiseksi, jotta tiedonhankinta on mahdollista, tulee oppia yhteistyötä, ongelmanratkaisutaitoja ja monipuolisia ajattelutaitoja. Kolmantena, lisääntynyt kansainvälisyys on
tuonut koulutyöhön uuden ulottuvuuden ja samalla myös mahdollisuuden. Edellä mainitut
seikat ovat jo nyt muuttaneet koulutyön luonnetta ja johtamista. Tutkimuksen tuloksissa
tulivat edellä mainitut asiat esille. Näillä muutoksilla on vaikutusta kouluorganisaation
toimintaan ja johtamiseen. Todennäköisesti yhteiskunnalliset muutokset jatkuvat tai jopa
nopeutuvat koulutuksen ja talouden osalta. Koulutusta koskevassa ja kehittävässä tutkimuksessa tulisikin selvittää, miten asiat koulussa ovat ja miten ne koetaan. Tässä työssä
tarkastellaan johtamista peruskoulussa osana kokonaisuutta. Kappaleessa 10 kuvattu
peruskoulun johtamisen teoreettisen jäsentymisen voi arvioida tukevan tutkimuksessa
saatuja tuloksia tältä osin.
Tutkimukseni lähtökohtana oli etsiä vastauksia peruskoulun johtamisen monimuotoisuuteen. Se vaatii laajan viitekehyksen, jotta sitä voi kuvata. Kouluorganisaation johtaminen on oma erityinen osaamisalueensa. Johtamista tarkasteltiin kontekstiin liittyvänä vuorovaikutuksellisena toimintana (Nivala 1999, Bronfenbrenner 1991, Suoranta 1996) ja
sitä on teoriapohjan mukaan mahdollista lähestyä subjektiivisten tulkintojen kautta.
Koska tutkimuksen kohde on kontekstuaalinen ilmiö, olen käyttänyt siitä nimitystä peruskoulun kontekstuaalinen johtaminen. Tällä tarkoitan ilmiön laajempaa yhteiskunnallista
näkökulmaa ja sitä kautta kasvatukseen ja opetukseen liittyvää ilmiötä. Olen halunnut
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kuvata peruskoulun johtajien käsityksiä johtamisesta siksi, että ne kuvaavat johtamistoimintaa peruskoulussa ja niitä asioita, joita johtaja tekee päivittäin johtamistehtävässään.
Mitä peruskoulun johtaminen on ja mihin käsityksiin johtamistoiminta perustuu? Mitkä
ovat ne johtamiseen liittyvät elementit, joita peruskoulun johtaja työssään käyttää?
Tavoite on siis ollut johtamisen käytäntöön sidottu.

11.2 Peruskoulun johtamisen rakentuminen
Työskentelyni tämän tutkimuksen osalta on ollut prosessinomaista. Peruskoulun johtaminen suhteessa aikakausien tarkasteluun muodostui prosessin aikana yhä tärkeämmäksi.
Olen pyrkinyt kuvaamaan peruskoulun johtamista mahdollisimman käytännönläheisellä
tavalla tutkimusongelmien perusteella perustuen siihen kokemukseen, jonka olen itse
henkilökohtaisesti kokenut omassa työssäni. Prosessi on laajentanut omaa näkemystäni
kyseisestä ilmiöstä jopa niin, että se on antanut aihetta pohtia ja tutkia uusia näkökulmia
tutkittavaan aiheeseen. Yleinen keskustelu (vrt. tutkimuskirjallisuus) painottaa jatkuvaa
muutosta ja sen tärkeyttä. Muutokset vyöryvät jatkuvasti esille ajalle tyypillisellä tavalla
– ehditäänkö muutoksiin reagoida vai tulevatko asiat liian nopeasti esille? Tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli kuvata peruskoulun johtajien käsityksiä muutoksesta. Peruskoulun johtaminen on alunpitäen ollut oman kokemuksen perusteella sirpaleista ja prosessin aikana tämä näkemys on vahvistunut. Tämä hajanaisuus (postmodernismi) tuli esille tutkimustuloksissa. Peruskoulun johtajat elävät kyseisten ongelmien tai kehittämishankkeitten parissa pyrkien hoitamaan työnsä omien edellytystensä rajoissa. Ajankäytön
ja tehtävien vuoksi ei välttämättä ehditä tiedostamaan työn luonnetta kokonaisuudessaan.
Työn kontekstuaalisuus ja sidonnaisuus paikkaan ja aikaan voi olettaa vievän oleellisen
osan työkuvasta. Postmodernin ajan sirpaleisuus saattaa aiheuttaa johtamiseen liittyvien
perusarvojen puuttumisen tai hämärtymisen. Oman työn päivittäinen hoitaminen ei välttämättä jätä riittävästi aikaa oman työn konkreettiselle pohtimiselle. Postmodernin ajan johtaminen peruskoulussa tulee ilmi hyvin erilaisten hankkeiden monimuotoisuudessa.
Peruskoulun johtaminen on monimuotoistunut ja laajentunut myös tutkimuskirjallisuuden perusteella. On mahdollista olettaa, että tulevaisuudessa peruskoulun johtajan tehtävät saattavat olla jopa liiankin monimuotoiset varsinaisen johtamistehtävän kannalta.
Tilanne tutkituissa kunnissa peruskoulun johtamisen osalta oli hyvin erilainen. Kuntien
koot vaihtelivat; 40 % vastanneiden edustamista kunnista oli alle 5000 asukkaan kuntia.
Asukasmäärältään yli 20000 asukkaan kuntia oli puolestaan 11 %. Tutkimukseen osallistuneiden johtajien edustamien koulujen koko vaihteli 9 oppilaan koulusta 608 oppilaan
koulujen välillä. Johtamisjärjestelmä oli myös varsin kirjava, mutta tyypillisin koulu oli
alle 50 oppilaan koulu (49 %), missä peruskoulun johtaja oli yksi koulun opettajista (2–3
opettajaa). Suuremmissa yksiköissä johtajalla saattoi olla johdettavanaan luokat 1-lukio ja
lisäksi koko sivistystoimen ylimmän johtajan toimi eli varsin laaja-alainen kokonaisuus.
Myös yhtenäinen peruskoulua koskeva laki oli vaikuttanut yhdessä tutkituissa tapauksista. Tutkituissa kunnissa oli peruskoulun johtamisen osalta tehty varsin erilaisia ratkaisuja. Tämä johtunee siitä, että mahdollisuudet rakenteellisten muutosten ja lainsäädännön
kautta ovat pakottaneet kunnat talouden vuoksi näihin ratkaisuihin. Edellä mainitut asiat
vaikuttanevat peruskoulun johtajien erilaisiin käsityksiin johtamisesta. Asiaa on mahdol-
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lista tarkastella kyseisen paikan ja ajan kannalta, sillä kontekstit poikkeavat toisistaan.
Kuntien väliset taloudelliset erot tullevat kasvamaan tai ainakin pysymään samoina.
Taloudellinen tilanne on vaikea alle 6000 asukkaan kunnissa ja muuttotappiokunnissa.
Kuntien on tästä huolimatta järjestettävä tasavertaiset koulutusmahdollisuudet esimerkiksi yhteistyöverkkojen avulla. (Välijärvi 2000.) Kuntien taloudellinen liikkumavara on
kaventunut, mutta toisaalta joissakin kunnissa on menty viime vuosina parempaan suuntaan. Valtion toimenpiteillä (valtionosuudet) on merkittävä vaikutus kuntien talouteen ja
koulutukseen. Peruskoulun johtamiselle kuntatason taloudellinen tilanne on tärkeä. Silti
johtamiseen liittyvät järjestelyt kuntatasolla eivät saisi välttämättä perustua talouteen.
Tyypillinen kyselyyn vastannut peruskoulun johtaja oli 40–59-vuotias mies, jolla oli
pitkä kokemus opetusalalla. Toisaalta työvuosia ja kokemusta peruskoulun johtajan työstä
oli vähemmän eli koulutyön ja opettamisen kokemus korostui. Tämä lienee sekä etu että
myös haitta. Suurin etu on opetusalan tuntemus ja kokemus. (vrt. Hämäläinen 2002, 11,
Ahonen 2001, 81–82.) Siksi voitaneen sanoa, että johtamiseen liittyvän ammattitaidon
perustana on tutkimuksen perusteella kokemus opettajuudesta. Tällä tuloksella voi arvioida olevan myönteinen vaikutus johtamisen kompetenssiin. Valinta opettajasta johtajaksi oli tapahtunut tavallisimmin omasta työyhteisöstä. Koulumuodoltaan vastaajien
enemmistö edusti perinteistä esiopetus-1–6-vuosiluokkien johtajaa, joka työskenteli alle
kymmenen tuhannen asukkaan kunnassa. Johdettavien koulujen koot vaihtelivat; tyypillisin koulu oli pienempi kuin sata oppilasta. Koulujen opettajamäärät vaihtelivat 1–51 opettajan välillä.
Johtajien sukupuolirakenne oli tutkimuksessa miesvaltainen (75%). Aineiston perusteella peruskoulun johtajan tehtäviin valitaan tai valikoituu pitkän opetusalan työkokemuksen omaavia miehiä ja heidät valitaan pääasiassa omasta työyhteisöstä (76%). Tämä
kuvastanee perinteistä opetusalan ajattelua ja koulujen sisäistä hierarkiaa, jossa totutusti
eläkkeelle siirtyvää johtajaa seuraa työyhteisön seuraavaksi vanhin miesopettaja. Peruskoulun johtajaksi hakeutumiseen liittyvät ulkonaiset syyt antavat aiheen olettaa, että johtajaksi lähes yhtä usein joudutaan kuin hakeudutaan. Johtajan kykyä, halua tai osaamista
vastata tämän päivä koettuihin muutoshaasteisiin saattaa vaikeuttaa se, että vastanneista
90 % (n=125) ei ollut saanut peruskoulun johtamiseen liittyvää ennakoivaa koulutusta
ennen valintaansa johtajaksi. Johtajan tehtävissä toimivat lähes puolessa (49 %) tapauksissa (ulkoiset syyt) sellaiset johtajat, jotka eivät ole tätä työtä hakeneet (joutuminen,
ajautuminen) eivätkä ole saaneet siihen koulutusta ennen työn aloittamista. Tulosta voidaan pitää tärkeänä, jos halutaan puhua muutoksesta; tällöin ei mahdollisesti ole kyse
muutoshalukkuudesta tai työuralla etenemisen tärkeydestä, vaan tilanne kuvastanee mahdollisesti enemmän yksilön passiivista roolia ja sopeutumista. Vastakkaisessa tapauksessa korostunee yksilön aktiivisuus ja kiinnostus johtamiseen ja sen kehittämiseen. Johtamisosaaminen ja -valmiudet eivät välttämättä ole tutkimustuloksen perusteella johtajavalintojen vaatimuksina, sillä johtajat valitaan omasta työyhteisöstä eikä tehtävään ole
sisäisesti haluttu. On mahdollista kysyä, eikö valintaan yleensä kiinnitetä paikallisella
tasolla riittävästi huomiota tai haetaanko peruskoulun johtajiksi aktiivisia kehittäjiä vai
passiivisia sopeutujia? Johtajien valintaprosessiin ja koulutukseen ennen tehtävää olisi
tarpeen kiinnittää huomiota, sillä ulkonaiset syyt vaikuttavat merkittäviltä. Mistä ajan
hengen mukaista uutta tuulta saadaan perinteisen koulun kulttuuriin sopeutuneen johtamistavan tilalle? Toisaalta voitaneen arvioida, ajatellaanko yleisesti opetusalan kokemuksen olevan riittävä pätevyys tehtävään hakeutumiselle.
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Tutkimustuloksen perusteella johtajat kokivat, että lisäkoulutuksen tarve pienenee iän
myötä. Kolmasosa vastaajista ei kokenut tarvitsevansa lisäkoulutusta, mutta toisaalta lisäkoulutuksen tarve oli suurin alle kymmenen vuotta johtajina toimineilla. Tämän tuloksen
voi arvioida tukevan ajatusta koulutuksen tärkeydestä ennen tehtävää tai sen alkuvaiheessa, sillä vähiten työkokemusta omaavat kokivat tarvitsevansa koulutusta eniten. Johtamiskokemuksen kasvaessa lisäkoulutuksen merkitys pieneni, jolloin voidaan olettaa,
että työkokemuksen kautta tarvittava tieto on täytynyt työvuosien kuluessa jostakin kautta
hankkia. Toisaalta jossain määrin lisäkoulutuksen tarvetta koetaan läpi työvuosien. Koulutusta kaivattiin eniten ihmisten johtamiseen. Johtamista pidettiin haasteellisena työnä ja
koettiin, että siinä tarvitaan erilaista osaamista kuin opetustyössä.
Peruskoulussa tapahtuneista muutoksista suurimpina pidettiin tietotekniikkaa, arvioinnin uudistamista, opetussuunnitelmaa ja esiopetusta. Nämä ovat niitä käytännön asioita,
joiden parissa johtamista on viime vuosien aikana konkreettisesti tehty. Vastaukset olivat
samansuuntaisia myös johtajien esimiehiltä, joilla toisaalta myös lainsäädännön muutosten merkitys korostui. Kyselyn perusteella pedagoginen johtaminen ja muutosjohtaminen
nousivat esille tarkasteltaessa ajankohtaisia johtamiseen liittyviä asioita. Voidaankin
puhua ihmisten johtamisesta. Toisaalta kyselyssä ei selvitetty sitä, mitä peruskoulun johtajat ymmärtävät kyseisillä termeillä, vaan oletettiin termien tuntemisen liittyvän omaan
asiantuntemukseen ja ammatillisuuteen. Haastattelujen perusteella voitaneen kuitenkin
päätellä, että peruskoulussa tapahtunut muutosprosessi on heijastunut johtamiseen ja sen
painopisteisiin; lainsäädäntö on ohjannut valtakunnan tasolta alkaen muutosta, mihin koulutasolla on pyritty vastaamaan. Myös paikallistason päätökset ja taloudelliset tekijät on
johtamisessa otettu huomioon. Johtajien esimiesten mielestä peruskoulun johtajan työ on
keskeistä peruskoulun muutoksessa.
Johtajat olivat sitä mieltä, että ajankäytön kannalta heidän johtamisessaan painottuu
asioiden johtaminen (70 %) kun taas ihmisten johtamiseen kului kolmasosa ajasta kyselyn
suorittamishetkellä. Koulumuodon mukaan tarkasteltuna ihmisten johtaminen painottui
eniten vuosiluokilla eo-6, mitä voidaan pitää tärkeänä tuloksena. Myös johtajien esimiehet ajattelivat, että peruskoulun johtaminen on asioiden johtamista. He haluaisivat kiinnitettävän enemmän huomiota ihmisten johtamiseen. Johtaminen on siis asioiden johtamista
ja ihmisten johtaminen jää hallinnollisen ja asia- johtamisen taustalle.
Peruskoulun johtajien mielestä heidän työnsä on tutkimustuloksen perusteella kokonaisvaltaista ja käytännön asioiden hoitamiseen liittyvää yhteistyötä. Se koettiin haasteelliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuneeksi työksi, mutta se ei ollut riippumatonta ja itsenäistä työtä. Koulun toiminnan johtamista leimasi käytännön asioiden kokonaisvaltainen
hoitaminen ja riippuvuus ulkoapäin tulevista päätöksistä. Varsinkin paikallisen tason päätökset koettiin merkittävinä. Johtajat olivat kokeneet, että lainsäädäntö ja paikallisen
tason päätökset ovat vaikuttaneet eniten koulutason johtamistoimintaan. Voidaanko siis
ajatella, että koska johtaminen ei ole itsenäistä ja riippumatonta, niin se on edelleen ulkoapäin tulevien päätösten hierarkkista toteuttamista kuten aikaisemminkin? Mikäli näin
ajatellaan, on se yleisen muutoskeskustelun näkökulmasta hyvin ristiriitaista.
Johtamisen muutokset liittyvät yhteiskunnalliseen kehitykseen. Kappaleessa 4 kuvattiin päätöksenteon kontekstin tasoja tämänhetkisen tutkimuskirjallisuuden perusteella.
Lainsäädäntö ja sen kehittäminen ohjaavat koulutuksen järjestämistä ja toteuttamista. Paikallisen päätösvallan todettiin kasvaneen koulutuksen järjestämisessä. Toisaalta
1990-luvulla vallinnut vapaus on viime aikoina jonkin verran kaventunut ja lainsäädän-
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nöllisiä korjausliikkeitä on tehty normituksen suhteen. (Hämäläinen 2002). Tutkimustuloksista kävi ilmi kontekstin tasojen merkitys. Paikalliset ja valtakunnalliset päätökset
ohjasivat eniten peruskoulun johtamista. Peruskoulun johtajat pitivät paikallistasoa tärkeimpänä samalla tavoin kuin johtajien esimiehet. Tämä tulos on siis sekä peruskoulun
että heidän esimiehillään samansuuntainen. Vain 13 % peruskoulun johtajista piti koulutasolla tapahtuvaa päätöksentekoa merkittävimpänä. Tulos on ristiriidassa yleisessä keskustelussa puhutusta koulutason päätöksenteon lisääntymisestä, sillä se ei tässä tutkimuksessa merkittävästi ilmennyt johtajien käsitysten pohjalta. Toisaalta merkille pantavaa on,
että koulutasolla päätöksentekoa tärkeimpänä pitävät johtajat (13%) saattavat edustaa
niitä johtajia, jotka kokevat johtamisen todellisena haasteena ja mahdollisuutena tiedostaen työnsä tärkeyden. Harkintavallan rohkeamman käytön puute kuvastaa mahdollisesti
uskallusta tai mahdollisuuksia, joita ei välttämättä tiedosteta omassa johtamisessa olevan
tai niitä ei pidetä tärkeänä. Tämä voi mahdollisesti johtua koulutuksesta. Voitaisiinko johtajien koulutuksella lisätä sekä osaamista että rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin ja koettuihin muutoshaasteisiin tai voidaanko ajatella, että johtaminen on juuri tätä; eri tasojen
vuorovaikutus ei anna koulutasolla mahdollisuuksia johtamisen kehittämiseen? Kriittisesti tarkasteltuna voisi sanoa, että peruskoulun johtaminen on päätösten toteuttamista
(asioiden hallintaa). Olisikin syytä korostaa paikallisen tason tärkeyttä tarkasteltaessa johtamiseen liittyviä tulevaisuudenkuvia. Mihin voimavarat ohjataan paikallistasolla, jos oletetaan sen olevan ratkaisevassa asemassa? Paikallisen tason toimijoiden arvomaailma
ohjaa valintoja koulutuksen ja johtamisen kehittämisessä. Heidän asiantuntemukseen luotetaan yleisesti, mutta tämän tutkimuksen perusteella käsitys on erisuuntainen. Kun lainsäädäntö antaa kunnille vapaammat mahdollisuudet, johtamiseen liittyvät ratkaisut ja
toteutus saattavat monipuolistua. Kunnat päättävät johtajien toimivallasta ja tehtävistä ja
erilaisista johtamiseen liittyvistä järjestelyistä. Voitaneen arvioida, että kuntien erilaiset
olosuhteet (talous ja tehokkuusajattelu) ovat johtamisen kehittämisen näkökulmasta tarkasteltuna vaarallinen suuntaus. On mahdollista, että kuntien väliset erot korostuvat.
Taloushallinnon tehtäviin liittyvän vastuun mahdollinen lisääntyminen tuo peruskoulun
johtamiselle uudentyyppisen haasteen. (ks. myös Isosomppi 1996, 149, Välijärvi 2000,
90).
Peruskoulun johtajien mielestä heidän itsensä ja opettajakunnan sitoutuminen omaan
työhönsä oli hyvää. Oma tavoitteellinen toiminta arvioitiin riittäväksi, mutta opettajakunnan kehittämiseen ja kehityskeskusteluihin tulisi varata aikaa enemmän. Tästä huolimatta
johtajat kokivat johtamisen mahdollisuudet hyviksi. Johtamisen ammatillistuminen ei
näyttänyt peruskoulun johtajien mielestä yleisesti ottaen todennäköiseltä, vaikka oma työ
koettiinkin tulevaisuuteen suuntautuvana ja haasteellisena. Johtamista pidettiin yhä laajentuvana ja kokonaisvaltaisena työnä. Tätä ristiriitaa koetun haasteellisuuden ja tulevaisuuteen suuntautumisen sekä ammatillistumisen välillä on vaikea selittää; vaikka johtaminen työnä on haasteellista, ei sitä pidetä ammattimaisena. Vastakkaisiakin ja erilaisia käsityksiä löytyi haastateltavilta. (ks. myös Hämäläinen 2002, 42, Ahonen 2001, 27–59). Tätä
voitaneen pitää osoituksena siitä, että käytännön työn kokonaisvaltaisuus ja lähikonteksti
aiheuttaisi johtamisen korostumisen, millä olisi vaikutusta käsityksiin johtamisesta. Konteksti kapenee asioiden hoitamiseen omalla koululla.
Työyhteisön sitoutuminen päämääriin ja tavoitteisiin oli johtajien mielestä voimakkainta koulumuodossa eo-6. Tämä tärkeä tulos antaa mahdollisuuden olettaa, että koulumuodossa eo-6 työyhteisöjen sisäinen kehittäminen olisi edennyt valtakunnallisten tavoit-
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teiden suunnassa muita koulumuotoja nopeammin. Paikallisen tason päätöksentekijöiden
asiantuntemus sai matalimman keskiarvon. Peruskoululle ominainen perinteinen toimintakulttuuri tuli esille varsin voimakkaana, vaikka muutoksen mahdollisuudet ja tarpeet
tiedostetaan. Peruskoulun johtajan työtä tässä tutkimuksessa leimasi tietynlainen ristiriitaisuus. (ks. myös Mustonen 2003.) Toisaalta johtajat olivat varsin tietoisia omasta tehtävästään, mutta toiminta konkretisoitui lähi- ja paikallistasolle siitä huolimatta, että kansainvälinen yhteistyö oli jonkin verran lisääntynyt. Oma koulu, sen lähiympäristö ja paikallistaso nousivat eniten esille. Onko kaikilla kouluilla samat mahdollisuudet ja edellytykset toimia? Onko resurssien puute ainoa syy tai olisiko henkilötasolla johtamisessa
parannettavaa? Kouluorganisaation hallintomalli on muuttunut, mutta onko se ja sen tiedostaminen kuitenkaan edennyt vielä koulutasolle saakka? Valtakunnallisesti suositaan
ns. pilottimallia, jolloin toiminnan kehittämisestä vastaavat tietyt pilottikoulut. Kannustaako tämä järjestelmä vain tiettyjä kouluja ja muiden osuus jää vähemmälle? Edellisen
perusteella johtamisen kehittämiseen liittyvää osaamista tulisi laajentaa.
Visiot laajemmasta alueellisesta yhteistyöstä sekä johtamisen ja hallinnoinnin näkeminen kehittämiskohteina ovat uudenlainen näkökulma asiaan. Tässä tutkimuksessa peruskoulun johtajien esimiehet olivat keskeisessä asemassa. Heillä on tutkimuksen perusteella merkittävät odotukset peruskoulun johtajien työlle. On mahdollista pohtia, onko
heillä itsellään riittävästi taitoja ja mahdollisuuksia, joita he voivat tarjota peruskoulun
johtamisen kehittämiseksi? Heidän tulisi kyetä tarjoamaan odotusten lisäksi myös visioita, tausta-ajattelua ja mahdollisuuksia johtamisen kehittämiseen. Pohdinnan arvoinen
asia olisi miettiä niitä tekijöitä, joilla johtajien esimiehet voisivat tukea ja omalta osaltaan
kehittää peruskoulun johtajien työtä.

11.3 Johtamiseen liittyvät käsitykset
Fenomenografia on täyttänyt ajatukseni lähinnä sen orientaation osalta; tutkimuksen kohteena ovat peruskoulun johtajien käsitykset. Käsitykset mielletään useimmiten arkipäiväiseksi arkiajatteluksi. Ihmisten käsitykset ovat luonteva tutkimuksen kohde, sillä ne ohjaavat arkipäivän toimintaa ja perustuvat ajatteluun, kieleen ja ennen kaikkea kontekstiin,
missä ne esiintyvät. Ajattelun lisäksi taustalla on kokemus. Kontekstuaalinen lähestymistapa on tässä tutkimuksessa olennaista lähtien teoriasta, johtamiseen liittyvistä käsitteistä
ja koko yhteiskunnallisen kontekstin liittämisestä peruskoulun johtamiseen liittyviin tutkittaviin ilmiöihin. Käsitykset ovat aikaan, paikkaan, tapahtumiin, muutokseen, ihmisen
elinkaareen ja historiaan liittyviä asioita. (Bronfenbrenner 1979.)
Mielenkiintoisena tutkimustuloksena koen johtamiseen liittyvien käsitysten erilaisuuden. Ensinnäkin kontekstin vaikutus. Tämä johtunee kontekstin erilaisuudesta, sillä en
katsoisi esimerkiksi koulutuksella olevan siihen vaikutusta. Opettaja, joka peruskoulun
johtajaksi valitaan tai valikoituu tietyn opettajakokemuksen perusteella ja useimmiten
omasta työyhteisöstä, omaksuu kyseisen kontekstin (koulun ja ympäristön) toimintamallit. Aikaisemmat arvot välittyvät nykyhetkeen. Kun tyypillinen tapa on tämä, ei peruskouluihin valikoitune tällaisessa tapauksessa niitä johtajia, jotka kykenisivät, haluaisivat ja
näkisivät tarpeellisena muuttaa vallitsevia käytäntöjä. He eivät välttämättä omalla tavallaan pysty muutoksen johtamiseen, koska ovat jo ehtineet työkokemuksensa kautta kysei-
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sessä yhteisössä sitoutumaan totuttuihin ja noudatettuihin periaatteisiin kyseisessä koulussa, kunnassa ja sen toimintaympäristössä. Peruskoulun johtajat ovat siis toimiessaan
tietyssä alakulttuurissa jo sopeutuneet kyseiseen kulttuuriin, jolloin muutoksen havaitseminen ja tekeminen on vaikeaa (Schein 1991.) Toiseksi, ja edelliseen liittyen, oman johtamistehtävän tiedostamisen tärkeys vaihteli. Pienimpien koulujen johtajat käsittivät itse
olevansa enemmän opettajia kuin johtajia siitäkin huolimatta, että he tiedostavat asemansa ja tehtävänsä. Johtajista 49 % ilmaisi, että he ovat joutuneet tai heidät on valittu
hoitamaan johtamistehtävää ilman henkilökohtaista motiivia työn suhteen. Tämä on keskeistä ja on mahdollista arvioida tämän menettelytavan perusteluja. Onko tilanne se, että
johtamistehtävä on jonkinasteinen pakko tietyssä tilanteessa? Tämä tilanne ei liene kovinkaan hyvä koulun perustehtävän ja johtamisen kannalta. Johtamistehtävän tiedostamisen
tärkeys koulun koosta riippumatta on tämän tutkimuksen kannalta tärkeä näkökulma.
Koulun, ympäristön tai kunnan koolla ei ole tämän asian suhteen välttämättä merkitystä
mikäli halutaan tehdä johtajaratkaisuja, joilla on myönteistä vaikutusta koulujen kehittämisen kannalta. Jos tavoitteena on koulun itsenäinen johtaminen, on se haasteellista ja
tavoitteellista työtä. Johtaminen on siis itsenäistä ja kyseisen ajan ja paikan huomioivaa
tavoitteellista toimintaa, mikä perustuu oman työn tiedostamiseen ja niihin tavoitteisiin ja
haasteisiin, joita yksilö itse tiedostaa johtajana. On tietenkin kuntakohtaisesti ja koulukohtaisestikin pohdittava ratkaisut johtamisvalintojen suhteen, kuten varmaankin tehdäänkin, mutta edellä mainittu periaate ei liene koulun yleisen kehittämistehtävän kannalta kovin hyvin perusteltavissa.
Peruskoulun johtamiseen liittyvien perinteisten käsitysten ymmärtäminen on tärkeää.
Millä tavoin uudistuksesta uudistukseen kulkeva peruskoulu ja sen johtaminen antaa
mahdollisuuden ja ajan ymmärtää niitä keskeisiä asioita, mahdollisuuksia ja taitoja, joita
peruskoulun johtamisessa tarvitaan ja joita tapahtuu? Postmodernin ajan pirstaleisuus,
jota on kuvattu kappaleessa 4.3, on käsitykseni mukaan tälle ajalle tyypillinen asia. Sen
voi arvioida heijastuvan ja ilmenevän myös peruskoulun johtamisessa. Tutkimukseni
antaa kuvan, että peruskoulun johtamisessa muutoksen hallinta ei välttämättä kaikilta osin
ole kunnossa. Muutokset työssä ovat havaittavissa (vrt. tulokset), mutta johtuen kuvatusta muutosvauhdista ja työn arjesta muutoksen hallinta ei ole välttämättä kunnossa. Tätä
ajatusta tukee tutkimustulos, jonka mukaan johtamisen pääpaino asioiden johtamisessa.
Välijärvi (2002, 106) on todennut, että postmodernia aikaa on ryhdytty kritisoimaan sen
yksilöille asettamien paineiden ja vaatimusten vuoksi. Siinä korostuvat älylliset ja tuotannolliset puolet henkisen puolen sijaan. Myös ulkoiset ideaalit tarpeet ja päämäärät ohittavat inhimilliseen kokemusmaailmaan ja persoonallisuuteen liittyvät toiveet, tarpeet ja
pyrkimykset. Tässä tutkimuksessa toimintakontekstissa tapahtuvat jatkuvat muutokset
saattavat olla liian suuri osa peruskoulun johtamista halliten työtä. Johtaminen on moninaistunut ja pahin uhkakuva on, että peruskoulun johtaminen muuttuu oman työn ja asioiden hallinnaksi. Siksi tärkeää olisi henkilökohtaisella tasolla tapahtuvan johtamiseen liittyvän kontekstin ymmärtäminen ja muutosten tiedostaminen. (ks. myös Hämäläinen
2004, 19.) Muutoksen hallintaa henkilökohtaisella tasolla olen pyrkinyt kuvaamaan transmodernin ajattelun avulla. Tutkimukseni teoreettisen jäsentymisen perusteella katson, että
ajan muutosta voidaan tarkastella transmodernista näkökulmasta. Tällöin kaivataan tietynlaista ’aikalisää’: asioiden ja arvojen pohtimista uudelleen henkilökohtaisella tasolla.
Tätä voitaneen pitää varsin keskeisenä haasteena peruskoulun johtamisen kehittämisessä
ja olisi myös mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.
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Peruskoulun johtamiseen liittyvät tarpeet ja tavoitteet olisi syytä tiedostaa myös yhteiskunnallisen kontekstin puitteissa. Muutosnopeus (hallinnon hajauttaminen, koulutusjärjestelmän rakenteelliset ja hallinnolliset muutokset) edellyttää koulutuksen ja johtamisen
muutosta. Ilman sitä on olemassa mahdollisuus, että peruskoulun johtaminen työnä saa
esimerkiksi hallinnollisen luonteen, mikä on tutkimustulosten ja tutkimuskirjallisuuden
perusteella vastakkainen ajattelutapa. Kouluorganisaation ja johtamisen muutoskehityksen kannalta esimerkiksi suuret hallinnolliset yksiköt peruskoulussa eivät liene yhteinen
tavoite. Suuntaus olisikin pikemminkin kohti ihmisten johtamista. Tulevaisuudessa tulisikin hakea sellaisia ratkaisuja, jotka tukisivat peruskoulun johtamiseen liittyviä ratkaisuja
esimerkiksi koulutuksen avulla. Toimintaympäristön muutoksen aiheuttama koulutuksen
laadullinen tarve kohdistuu johtajan valmiuteen johtaa muutosta ja katsoa asioita asiantuntijana laajemmin oman spesialiteettinsa ulkopuolelta. (Ojanen & Keski-Luopa 1998,
145–154). Konkreettisia ehdotuksia peruskoulun johtamiseen liittyen
–
–
–
–
–

ennakoivan johtamiskoulutuksen lisääminen
taloushallinnon koulutus
kasvu johtamistehtävään ja siihen liittyvä tuki
arvojen selkiyttäminen
laajemman yhteiskunnallisen tietoisuuden lisääminen.

Johtaminen ei uudistu tukemalla entisiä ennakkoluuloja ja uskomuksia ja siksi sen kehittäminen koulutuksen avulla on oleellista. (Välijärvi 2000, Vulkko 2001, 151). Luultavaa
on, että tämä kehitys ei tapahtune ilman pitkäjänteisestä tutkimusta tai opettajankoulutuslaitoksissa annettavaa koulutusta. Toisaalta voi kysyä, millaisia välineitä tutkimus sinällään voi johtamisen kehittämiseksi tuottaa. Tarpeellista olisikin pohtia vaihtoehtoisia toimintatapoja, työvälineitä ja muutoksen mahdollistavia teoreettisia malleja, jotka perustuisivat johtamisen kehityksen ajalliseen tarkasteluun. Kuten tässäkin tutkimuksessa tuli
esille, valtakunnalliset kehittämistarpeet ohjaavat peruskoulun johtamista ja sitä kautta
johtamisen kehittämistä. Nämä uudet yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvät kehittämissuunnat olisi mahdollista yhtenä vaihtoehtona sovittaa johtajien ennakoivaan koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Oleellista lienee vuorovaikutus ja yhteistyö eri laitosten
ja niissä toimivien ihmisten kesken. Taloudellisen vastuun lisääntyminen aiheuttaa johtajien taloushallinnon koulutuksen vaatimuksen. (Jokinen 2000, 90). Johtamistehtävän hoitaminen vaatii perustehtävän määrittelyä, mihin liittyy kasvava osaaminen. (Hämäläinen
2004, 22).
Peruskoulun johtamisen perinteisen modernin mallin mukainen kaavamaisuus ja perinteiset odotukset kaivannevat muutosta. Pelkät odotukset, jotka ympäristöltä johtamiselle
tulevat ja jotka siihen vaikuttavat, ovat varsin voimakkaita johtamisen myönteisen kehittymisen kannalta. On liian helppoa toivoa johtamisen nykyisellään saavuttavan niitä
tavoitteita, joita asetetaan edellyttäen, että tavoitteet tiedostetaan tai ne ovat olemassa.
Muutos kohti uudenlaista johtamista tarvinnee niiden käytäntöjen, toimintamallien ja
käsitysten muuttamista, jotka ylläpitävät nykyisiä johtamismalleja. Tulosten perusteella
on aiheellista pohtia, miten peruskoulunjohtajien koulutusta tulisi kehittää tai vastaako
nykyinen koulutusjärjestelmä riittävästi niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita työllä käytännössä on. Johtamiskoulutusta etenkin ihmisten johtamisen näkökulmasta olisi aiheellista
kehittää. (Vulkko 2001, 151).
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Tässä tutkimuksessa tulosten perusteella on mahdollista kysyä, ovatko johtajien valintaprosessit edesauttaneet pysyvyyttä ja tietynlaista entisen säilyvyyttä. Voidaanko ajatella, että tietyt alakulttuurit ilmentävät sitä toimintatapaa ja niitä käytäntöjä, mitä kulttuurisesti kohdataan. Toisin sanoen, kun peruskoulun johtaja valitaan tyypillisessä tapauksessa omasta työyhteisöstä ja koulutus työtehtävään puuttuu, mitkä ovat ne työkalut, joilla
voidaan vastata yleisiin muutosodotuksiin. On aiheellista otaksua, että tällöin ollaan
kiinni vanhoissa perinteissä ja rutiineissa ja niistä irrottautuminen on vaikeaa. Muutoksen
johtamiseen tarvitaan taustafilosofiaa, visioita, strategioita, omaa osaamista ja myös tukea
omalle työlle. Paikallisen tason hallitsevuus johtamisessa on myös oleellista. Mikäli muutosta ja muutoksen johtamista ja varsinkin ihmisten johtamista todella halutaan ja toivotaan, tarvitaan tietoja, taitoja ja valmiuksia niiden aikaansaamiseksi.
Jatkuvan muutoksen aikana yleinen ja totuttu ajattelutapa on, että koululaitoksen tulisi
olla ja toimia muutoksen johtajana tai ainakin kehityksen kärjessä. Puhutaan myös koulutuksesta ja sen tulevaisuusnäkökulman tärkeydestä. Tässä keskustelussa voidaan kysyä,
kuka vastaa tästä muutoksesta ja sen johtamisesta? Johtajiin kohdistuvat odotukset muutoksen johtamiseen tulevat paitsi opettajilta ja koulutoimenjohtajilta (koulutoimi), mutta
myös lainsäädännön kautta (hallintomallin uudistukset, paikalliset päätökset). Toisaalta
toisinpäin voidaan ajatella, että ylhäältä tulevat (lait, uusi hallintomalli, paikallisen tason
päätäntävallan lisääminen, valtionosuusuudistus jne.) asettavat johtajien esimiehille paikallistasolla vaatimuksia, jotka puolestaan ainakin toimeenpanon osalta kohdistuvat
peruskoulun johtajiin. He pyrkivät soveltamaan näitä vaatimuksia puolestaan opettajiin.
Peruskoulun johtajan asema ja paikka on ristiriitainen sekä työorganisaation että paikallistason kehitysvaatimuksiin nähden. Jokaisella peruskoulun johtajalla on oma yksilöllinen
polkunsa ja mahdollisesti jokaisen johtamistyyli on tavallaan siitä syystä sisäänrakennettu. Oman ajattelun tulisi kuitenkin toimia ajasta ja paikasta riippumatta – siis ei historiassa – vaan tiedostaen johtamistehtävän yhteiskunnallinen tärkeys ja tulevaisuus-tietous
laajemmin. Tämä edellyttäisi omien arvojen, identiteetin, luovuuden, tasa-arvon, omien
juurien ja ihmisarvojen pohtimista ja sisäistämistä.

11.4 Modernista transmoderniin johtamiseen
Tulosjohtaminen on Juutin (2001, 261–262) mukaan tällä hetkellä osa organisaatioiden
käytännön toimintaa. Tavoite- ja tulosjohtaminen käy ilmi siinä pelkistävässä kielessä,
jota käytetään. Tämä kieli painottaa taloudellisia termejä ja lopputuloksia. Laatujohtaminen on noussut tulosjohtamiseen kohdistetun kritiikin seurauksena esille omalla tarkastelukulmallaan. Siinä korostuu kokonaisvaltaisempi näkemys eikä taloudellinen kieli ole
yhtä suuressa asemassa. Laatujohtamisessa korostetaan laatua, asiakkuutta ja prosesseja
ja tällä perusteella käsitteiden välinen ero on selvä vaikka päällekkäisyyttä onkin. Yhteys
moderniin tulee laatujohtamisessa ilmi esimerkiksi tarkastamisen ja valvonnan ideologiassa. Laatujohtaminen on kuitenkin sekoittunut tulosjohtamiseen. Toiminnasta on tullut
pelkistettyä, kaavamaista ja yksinkertaistettua, vaikka alun pitäen sen tavoitteena oli toimia ajattelun kehittäjänä ja rikastuttajana organisaatioissa. Perinteitä korostava johtamisajattelu on säilyttänyt asemansa. Laatujohtaminen on muuttunut johtamisen muuttajasta
perinteisen johtamistavan vahvistajaksi. Johtamiseen liittyvä keskustelu on edellisen poh-
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jalta sekoittunutta ja monimutkaista samalla tavoin kuten on tapahtunut ympäristön muutoksenkin suhteen. (Juuti 2001, 278.)
Modernin ajan johtamiskeskustelu on ollut vahva ja uusien näkökulmien esille saaminen on ollut vaikeaa. Tällä hetkellä organisaatiota ja sen johtamista voidaan tarkastella
uuden, muuttuvan ja monimutkaisen tilanteen ilmiönä. Postmoderni johtamiskeskustelu
tietoisena modernin ajattelun heikkouksista laajentaa näkökulmaa. Tavoitteena on paikallisten erojen ja ihmisen ainutkertaisuuden huomioiminen. Ihmisten kokemuksien tunnistaminen nousee keskeiselle sijalle. Johtaminen moniäänistyy, ts. se on valtuuttamista
perustuen siihen, että se on kaikkien asia. (Juuti 2001, 341–343.) Postmodernin ajan johtamiskeskustelu liittyy muutokseen ja tukemiseen. Se tavoittelee uusia vaihtoehtoisia
näkökulmia ja niihin liittyviä kokemussisällöistä tulevia merkityksiä. Uusien näkökulmien etsiminen ja löytäminen on onnistumisen edellytys ja mahdollisuus. Johtamiskeskustelusta ja sen laadusta riippuu se, onko mahdollisuutta siirtyä postmoderniin aikaan.
Innovatiivisen postmodernin vaihtoehtona on edelleen modernin ajan välinerationaalisuus. (Emt. 2001, 346–351.)
Bennis ja Nanus (1986, 19–20) toteavat, että tehokas johtaminen voi siirtää organisaation nykytilanteesta tulevaisuuteen, luoda näkemyksiä organisaation potentiaalisista mahdollisuuksista, saada työntekijät sitoutumaan muutokseen sekä juurruttaa organisaatioihin
uusia kulttuureita ja strategioita. Tällaiset johtajat tulevat esiin silloin kun organisaatiolla
on uusia ongelmia ja asioita, joita ei ratkaise ohjaamaton kehitys. He ottavat vastuun
organisaation käytäntöjen uudelleenmuotoilemisesta ympäristön muutoksia vastaaviksi.
He ohjaavat organisaatiomuutoksia, jotka aikaansaavat luottamusta, ja antavat henkilöstölleen uskoa ja kykyä etsiä uusia keinoja asioiden tekemisessä. He voittavat muutosvastarinnan luomalla tulevaisuuden visioita, jotka herättävät luottamusta sekä organisaation
uusiin käytäntöihin että niiden hallintaan. Johtaminen tulee nousemaan nykyistä ilmeisemmäksi organisaatioissa, jotka pystyvät vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin.
Tulla tietoiseksi ja motivoituneiksi johtajuuden ja erityisesti oman toimintansa merkityksestä johtajuuden toteutumisessa liittyy transmodernin ajattelun piirteisiin lähtien
ihmisarvoisesta ja ihmisten johtamiseen perustuvasta näkökulmasta. Siihen liittyy ammatillinen osaaminen, luovuus ja kontekstin tiedostaminen. Kyse on siitä, että tällä hetkellä
emme välttämättä tiedosta, että kysymys on transmodernista ajattelusta. Tällä on siis
yhtymäkohtia Rayn (1996, 2000) ajatteluun. Mitä on siis tapahtunut? Kysymys lienee
asian tiedostamisesta – tässä tapauksessa peruskoulun johtamisen merkityksen tiedostamisesta. Transmoderni ajattelu ja johtaminen voidaan nähdä uutena näkökulmana jäsentää
ja hahmottaa paitsi yhteiskunnallista tilaa, myös peruskoulun johtamiseen liittyvänä tekijänä ja mahdollisuutena. Omalta osaltani se on selkiyttänyt ajatteluani peruskoulun johtamisesta ja sen eri tekijöistä – ehkäpä se on ollut tiedostamaton lähtökohta tälle työlle.
Ajallinen ja paikallinen kontekstuaalisuus peruskoulun johtamisessa on olennainen asia,
mihin tutkimuksen teoriatausta luo perustan. Toiminnat ovat tilannesidonnaisia ja liittyvät asiayhteyteen muodostaen merkityksiä. (esim. Suoranta 2000b, 78.) Peruskoulun johtaminen on sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta, mutta toisaalta sen rakentuminen on
kontekstuaalista. Tutkimuksessa tarkasteltiin peruskoulun johtamista kokonaisuutena
huomioiden siihen liittyviä tekijöitä. Kokonaisuuden jäsentyminen perustuu tutkittavien
peruskoulun johtajien esiintuomille käsityksille johtamistehtävästään. Peruskoulun johtamisessa huomioidaan kokonaisuus mikrotasolta makrotasolle.
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Ajan pilkkominen ja jäsentäminen aikakausien mukaan ei ole ongelmatonta. (Suoranta 2000b, 67). Olen sen kuitenkin tehnyt siksi, että se on keino ymmärtää omaa aikaa
ja johtamista. Tutkimuksen aineiston analyysissa on ollut havaittavissa modernin ja postmodernin ajan piirteitä peruskoulun johtajien käsityksissä. Vastaavasti transmoderniin
ajatteluun liittyvillä käsityksillä ei ole empiiristä evidenssiä tässä tutkimuksessa. Käsitteen voikin sanoa tulleen mukaan tutkimusprosessin aikana tutkimuskirjallisuuden ja
empirian valottamana. Postmodernin ajan tunnuspiirteet, joita on tuotu esille tässä tutkimuksessa, ovat havaittavissa peruskoulun muutosta kuvattaessa. Tämä ajan malli kuvastaa ilmiön moninaisuutta ja yhteiskunnan ilmiöiden erilaisuutta. Mielestäni yhteiskunnallinen tietoisuus ja sen ilmentyminen koulutuksen osalta käyvät ’käsi kädessä’. Siksi pirstaleisuus ja aikaan kuuluvat monitahoiset koulutyön kehittämistarpeeseen ja uudistamiseen liittyvät asiat ovat arkitodellisuutta. Mikäli halutaan, että painopiste on muutoksessa, uuden luomisessa, haasteissa, odotuksissa ja erilaisissa toiveissa johtamisen kehittämiseksi, olisi samalla luotava uutta arvopohjaa koulutuksen ja johtamisen kehittämiselle. Mitä on transmodernin ajan johtamisdiskurssi? Hämäläinen (2002, 41) mainitsee:
”Mitä tietoisempi rehtori on omista arvoistaan ja periaatteistaan, sitä helpompi hänen on
tehdä erilaisia ratkaisuja siten, että hän ottaa tilanteiden ja asioiden erilaisuuden huomioon oman linjansa silti säilyttäen.” Seuraavassa tiivistetään modernin, postmodernin ja
transmodernin ajan johtamisen peruspiirteet kuvion 40 avulla.
Modernin ajan johtaminen perustuu yhteisymmärrykseen ja hierarkkisuuteen. Se
korostaa suuria voittoja, suuria päätöksiä, suuria kertomuksia ja suuria johtajia sekä tieteen tukemia suuria järjen voittoja. Raskas hallinto on tälle ajalle tyypillistä, kuten myös
tekninen ja rationaalinen kieli ja ajattelu. Tulos- ja tavoitejohtaminen elävät voimakkaasti
varsinkin paikallistasolla. Sille on ominaista pysyvyys ja arvojen säilyminen. Pitäydytään
tietyissä toimintamalleissa, jotka heijastavat modernin ajan ajattelua. Keskeinen tehtävä
on yhteiskunnan säilyttäminen ja vallitsevien arvojen vahvistaminen.
Postmodernin ajan johtamisen voi arvioida pohjautuvan pohjautuu sirpaleisuuteen
(arvot), tilapäisyyteen, moniäänisyyteen ja pieniin tarinoihin. Tyypillistä on menestyvien
johtajien määrittely – kuka on tehnyt oikein ja tietyssä tilanteessa? Tärkeämpää olisikin
pohtia, mitkä ovat ne perusarvot johtamistoimissa, mitkä ohjaavat oikeassa olemista ja
etäisyyttä perusarvojen merkitykseen? Perusarvojen moninaisuus on niitä määrittäviä
tekijöitä, jotka koululaitoksen kehitykseen ja johtamiseen liittyvät? Postmodernin ajan
johtaminen eroaa transmodernista johtamisesta siinä, että postmodernista johtamisesta
puuttuu tietty yksilökohtainen arvopohja ja johtamiseen liittyvä demokratisoituminen.
Transmoderni johtaminen painottaa ammatillisuutta ja tulevaisuususkoa.
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Modernin ajan johtaminen:
Periaatteet:
1) hierarkkisuus
2) yhteisymmärrys
3) suuret kertomukset
Tehtävä: Yhteiskunnan säilyttäminen ja vallitsevien
arvojen vahvistaminen

Postmodernin ajan johtaminen:
Periaatteet:
1) itseohjautuvuus
2) vuorovaikutus
3) pienet (ristiriitaiset) kertomukset
Tehtävä: Yhteiskunnan muuttaminen ja arvojen
kritisoiminen

Transmodernin ajan johtaminen:
Periaatteet:
1) kansanvaltaistuminen
2) ammatillinen yksilöllisyys
3) havahtuminen ja usko parempaan
Tehtävä: Yksilön havahtuminen muutokseen yksilöllisten
arvojen kautta

Kuvio 40. Johtamiskeskustelujen diskurssit.

Yhteiskunnallisen ajattelun ajanjaksot ovat päällekkäisiä. (Luyokx 2004). Transmoderniin johtamiseen voi arvioida liittyvän oivaltamista ja havahtumista sirpalesoitumisen ja
postmodernin hajanaisuuden sijaan. Olen tässä tutkimuksessa pyrkinyt jäsentämään
perustuvan peruskoulun johtamisen teoreettisesti ja samalla esittänyt uuden ajan johtamisen haasteita. Postmodernin ajan sijaan olisi mahdollista luoda oma uusi ja henkilökohtaisiin arvoihin perustuva malli, jossa otetaan huomioon ja tiedostetaan koko yhteiskunnallisen muutoksen tila ja tulevaisuus. Tulisi nostaa esille tietyt perusarvot, joita ovat ihmisarvo ja vastuu. Niitä ei postmodernin tilapäisyyden luonteessa välttämättä riittävästi painoteta. Transmodernin ajan johtamisen periaatteita ovat kansanvaltaistuminen, ammatillinen yksilöllisyys ja oman tietoisen havahtumisen kautta tuleva usko parempaan. Muutokseen on mahdollisuus yltää yksilöllisten arvojen kautta. Yksilölliset arvot ohjaavat kehitystä transmodernissa ajattelussa ja ne ovat yleismaailmallisia. (Ray 2000).
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Transmoderniin johtamiseen liittyy subjektiivisuuden korostuminen alkaen koko
yhteiskunnalliselta tasolta edeten yksilötasolle saakka. Subjektiivisuus lisääntyy kaikilla
aloilla koko ajan. Palveluista tulee entistä henkilökohtaisempia, asiakaskeskeisyys korostuu ja palveluhenkisyys lisääntyy. Yhteiskunta muuttuu pirstaleisemmaksi ja yksilön vastuu kasvaa. Tästä seuraa myös se, että yksilöllä on oltava sellainen kehitysusko ja positiivisuus, joka transmoderniin liittyy. Tulevaisuuteen suuntautuva henkilökohtainen positiivisuus on piirre, joka liittyy transmoderniin aikaan. Oman ajattelun merkitys ja omat
arvot johtamisessa nousevat esille, sillä myös organisaatiot ovat pirstoutuneita ja niistä
muodostuu hallinnollisesti varsin itsenäisiä. Toinen kehityssuunta ovat suuret organisaatiot, joiden johtamisessa on nähtävissä enenevästi ammatillistumista. Ne tekevät yhteistyötä yhä laajemmalla alueella. Yhteistyö korostunee koulutuksen ja sen johtamisen alueella.
Koulun johtamista tulee tänä päivänä tarkastella laajasti. (Mustonen 2004, 24). Tässä
tutkimuksessa tuli esiin johtamisen moniulotteisuus ja asioiden johtaminen. Johtamistoimintaa määrittävät makro- ja mikrotasot. Peruskoulun johtaja toimii sosiaalisessa vuorovaikutussuhteessa eri tahojen kanssa tulkitsemalla ympäristöään ja toimimalla siinä. Johtamisen tulevaisuudenkuvia lienee mahdollista hahmotella tältä pohjalta. Ristiriidat johtamisen vaatimusten ja käytännön suhteen ovat ilmeisen vaarassa kasvaa. Mikäli peruskoulujen koko yleisesti muuttuu kohti suurempia yksiköitä, on mahdollista, että asioiden johtaminen tulee entisestään lisääntymään ja tehtäväkuva laajenee. Samalla johtaminen, joka
perustuu ihmisten huomioimiseen ja ihmisten johtamiseen, tullee vaikeutumaan. Vaatimukset ammattijohtamisen suuntaan ovat tämän seurauksena suuret, mikä puolestaan
muuttaa peruskoulun johtamista manageristiseen suuntaan. Yhteiskunnan tasolla tapahtuvien päätösten seurauksena organisaatioiden itsenäinen päätöksenteko ja vastuu asiakkaista kasvaa. Se vaatii muutokseen oppimista, mukautumista ja organisaation kokonaisvastuuta ammatillisessa mielessä. Ristiriita korostunee entisestään, mikäli vallalla on
vanha modernin ajan johtamisajattelu ja -perinne. Miten turvataan kokonaisnäkemys, valmiudet ja sosiaaliset kyvyt muutoksessa? Peruskoulujen johtamisen erilaisia järjestelyjä
tultaneen näkemään jatkossa yhä enemmän. Nämä järjestelyt perustuvat arvovalintoihin.
Johtamistoiminta ja koululaitoksen kehittäminen tulee asettaa historiallis-yhteiskunnalliseen kontekstiinsa ja arvoja, uudistuksia ja niiden vaikutuksia tulee arvioida syvällisesti.
(Isosomppi (1996, 160). Peruskoulun johtamiseen liittyvät arvovalinnat, tavoitteet ja sitä
kautta johtamisen tietoinen kehittäminen ovat tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita.
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Liite 1 Kysely peruskoulun johtajille Keski-Pohjanmaalla
Peruskoulun johtamista on tutkittu vähän. Tämän kyselyn tavoite on kerätä perustietoa johtamisesta kokonaisvaltaisesi seuraavista pääosin Keski-Pohjanmaan kunnista:
– Kortesjärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Perho, Veteli, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Ullava, Kälviä,
Lohtaja, Lestijärvi, Toholampi, Reisjärvi, Sievi, Kannus, Himanka, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Kruunupyy, Pietarsaari ja Pyhäjärvi. (26 kuntaa)
Kysely täytetään normaalin kuukausikokouksen yhteydessä tammikuussa 2002. Menettelystä on sovittu sivistys- ja koulutoimenjohtajien kanssa. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tulokset ovat luottamuksellisia. Tulosten käsittely tapahtuu koko aineiston perusteella.
Kyselyllä saatuja tuloksia voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Se antaa myös kokonaiskuvan peruskoulun johtajan tämän hetkisestä työstä ja siihen liittyvästä monimuotoisesta tehtäväkentästä ja olosuhteista. Lisäksi vastaajien mielipiteillä avoimissa kysymyksissä on merkitystä tulosten kannalta – ovathan
asiat henkilökohtaisesti koettuja.

Kysymykset liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
•
•
•
•
•

johtaminen
organisaatio/koulukulttuuri
muutos
tulevaisuus/kehittäminen
taustatiedot vastaajasta, koulumuodosta ja -rakenteesta

JOHTAMINEN
1. Miksi halusit peruskoulun johtajaksi?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Saitko johtamiskoulutusta ennen valintaasi peruskoulun johtajaksi?
en
kyllä. Mitä koulutusta?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Koetko, että tarvitset tällä hetkellä johtamiseen liittyvää lisäkoulutusta?
en
kyllä. Millaista?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Mitkä kolme asiaa koet johtamisessa kaikkein helpoimpina?
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
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5. Mitä peruskoulun johtaminen mielestäsi on? Ympyröi.
ei pidä
ollenkaan
paikkansa

pitää
täysin
paikkansa

Peruskoulun johtaminen on…
oman koulun käytännön asioiden hoitamista

1

2

3

4

5

ensisijaisesti ihmisten huomioimista

1

2

3

4

5

tulevaisuuteen suuntautunutta

1

2

3

4

5

tärkeä asema

1

2

3

4

5

osa hallintoa

1

2

3

4

5

kokonaisvaltaista yhteistyötä eri osapuolien kesken

1

2

3

4

5

annettujen päätösten toteuttamista

1

2

3

4

5

oppilaiden huomioimista päätöksenteossa

1

2

3

4

5

koulukulttuurin osa

1

2

3

4

5

luovaa ja haasteellista työtä

1

2

3

4

5

itsenäistä ja riippumatonta työtä

1

2

3

4

5

tulevaisuuden suunnittelua ja visiointia

1

2

3

4

5

6. Mitkä kolme asiaa koet johtamisessa kaikkein vaikeimpina?
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
7. Kumpaan käytät enemmän työaikaasi?
1 ihmisten johtamiseen
2 asioiden johtamiseen
8. Mitä johtamisen aluetta haluaisit itse painottaa enemmän johtamistoiminnassa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Luettele kolme asiaa, jotka motivoivat toimimaan peruskoulun johtajana?
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
10. Voiko peruskoulu (työyksikkönä) mielestäsi toimia ilman vakituista johtajaa?
ei
kyllä
Perustele vastaus: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Aseta seuraavat johtamiseen liittyvät tehtäväalueet tärkeysjärjestykseen oman työnkuvasi kannalta
siten kuin toivoisit niiden olevan. Numeroi niin, että numero 1 on tärkein ja numero 3 vähiten tärkeä.
Omassa johtamistoiminnassani painottuu

_____ ihmiset
_____ hallinto
_____ asiat
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12. Peruskoulun johtaminen on mielestäni
ei pidä
ollenkaan
paikkansa

pitää
täysin
paikkansa

1.

ylhäältä johdettua yhteiskunnallista toimintaa

1

2

3

4

5

2.

vahvat perinteet omaavaa paikallista toimintaa

1

2

3

4

5

3.

henkilökohtaista osaamista omalla koululla

1

2

3

4

5

4.

tulevaisuuteen suuntautunutta kasvatuksellista työtä

1

2

3

4

5

5.

yhdessä tekemistä omassa työyksikössä

1

2

3

4

5

6.

asioiden muuttamista muiden mukana

1

2

3

4

5

7.

kansainvälisyyden huomioimista

1

2

3

4

5

Mitä muuta se mielestäsi on? _____________________________________________________________
13. Mitä muita näkökohtia sinulla on edellä mainituista asioista?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ORGANISAATIO / KULTTUURI
14. Mainitse kolme tärkeintä kehittämishanketta tällä hetkellä koulussasi.
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
15. Miten määrittelet käsitteen koulukulttuuri?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
16. Mitä muita näkökohtia sinulla on edellä mainituista asioista?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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MUUTOS
17. Nykyisin puhutaan paljon kouluelämän muuttumisesta ja muutoksen suunnasta. Ovatko seuraavat
asiat mielestäsi muuttuneet parempaan suuntaan, huonompaan suuntaan vai onko tilanne pysynyt
ennallaan? Ympyröi.
PAREMPAAN HUONOMPAAN
SUUNTAAN SUUNTAAN
selvästi
verran

jonkin ennal- jonkin
laan verran

selvästi

1

2

5

1.

oman työnteon merkitys ja motivaatio työhön

3

4

2.

päätöksenteko koulutasolla

1

2

3

4

5

3.

lainsäädännön muutokset

1

2

3

4

5

4.

omat mahdollisuudet johtamisen kehittämiseen

1

2

3

4

5

5.

johtajan työnkuva

1

2

3

4

5

6.

johtajan juridinen vastuu

1

2

3

4

5

7.

johtajan työaika

1

2

3

4

5

8.

johtajan kouluttautuminen

1

2

3

4

5

9.

opettajien sitoutuminen työhönsä

1

2

3

4

5

10. peruskoulun kehittyminen

1

2

3

4

5

11. koulun resurssit

1

2

3

4

5

12. koulun koon muuttuminen

1

2

3

4

5

13. yleinen kiinnostus koulua kohtaan

1

2

3

4

5

14. oman johtamistoiminnan arvostus

1

2

3

4

5

15. yhteistyö eri sidosryhmien kanssa

1

2

3

4

5

16. yhteistyö lähikoulujen kanssa

1

2

3

4

5

17. yhteistyö valtakunnallisesti

1

2

3

4

5

18. kansainvälinen yhteistyö

1

2

3

4

5

19. koulun johtokunnan merkitys

1

2

3

4

5

20.oppilaiden vanhempien kiinnostus ja osallistuminen

1

2

3

4

5

21. opettajien muutosvastarinta

1

2

3

4

5

18. Mitkä seuraavista asioista (1–12) ovat mielestäsi suurimmat muutokset peruskoulussa viimeisten
vuosien aikana? Numeroi tärkeysjärjestykseen niin, että suurin muutos on 1 ja pienin 12.
__ tietotekniikan kehittyminen
__ opetussuunnitelmatyön osuus
__ lainsäädännön uudistuminen
__ talouden muutokset
__ sidosryhmien huomioiminen
__ koulujen lakkauttaminen
__ johtajan tehtävien yhdistäminen
__ työmäärän muutokset
__ päätöksentekoon liittyvät muutokset
__ arvioinnin uudistuminen
__ yhtenäinen peruskoulu
__ esiopetuksen järjestäminen
__ muu. Mikä? __________________________________________________________

208
19. Mitä muita näkökohtia sinulla itselläsi on muutokseen?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TULEVAISUUS/KEHITTÄMINEN
20. Peruskoulun johtajan on omassa työssään huomioitava myös ulkoa päin tulevat oman koulun työhön
vaikuttavat päätökset. Seuraavassa on lueteltu neljä (4) tällaista tahoa. Aseta ne omasta mielestäsi
tärkeysjärjestykseen niiden vaikuttavuuden perusteella siten, että vaikuttavin on numero 1 ja
vähiten vaikuttava numero 4.
__ valtakunnalliset päätökset (lait, asetukset)
__ paikalliset päätökset (valtuusto, lautakunta)
__ koulukohtaiset päätökset (johtokunta, opettajakunta)
__ kouluviraston päätökset
21. Oletko osallistunut kehityskeskusteluihin oman esimiehesi kanssa?
en
kyllä. Kuinka monta kertaa? ______ kertaa.
22. Onko yhtenäinen peruskoulu-uudistus vaikuttanut koulusi toimintaan?
ei
kyllä. Miten?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
23. Seuraavassa esitetään koulun kehittämiseen ja vaikuttamiseen liittyviä väittämiä. Ympyröi.

Mielestäni…

aivan
liian
vähän

täysin
riittävästi

olen käyttänyt kehityskeskusteluja koulun toiminnan kehittämisessä

1

2

3

4

5

koulun henkilöstön kanssa on keskusteltu
kasvatus- ja opetustavoitteista

1

2

3

4

5

oppilaiden vanhemmat ovat vaikuttaneet
kouluni kasvatustavoitteisiin

1

2

3

4

5

kouluni oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet kouluun
liittyvissä asioissa on ollut mahdollista

1

2

3

4

5

työyhteisöni on sitoutunut sovittuihin tavoitteisiin

1

2

3

4

5

olen itse sitoutunut sovittuihin päämääriin ja tavoitteisiin

1

2

3

4

5

olen saanut esimieheltäni tukea ja kannustusta toiminnalleni johtajana

1

2

3

4

5

olen toiminut tavoitteellisesti sitouttaakseni henkilökunnan sovittuihin kasvatustavoitteisiin

1

2

3

4

5

opettajakunnan kehittämiseen on käytetty aikaa

1

2

3

4

5

paikalliset päättäjät osoittavat kouluasioiden tuntemusta

1

2

3

4

5
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24. Seuraavassa on lueteltu johtamiseen liittyviä tehtäviä (1–7) tulevaisuuden kannalta. Aseta ne
mielestäsi tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten tärkeänä pidät mainittua tehtävää. Merkitse
mielestäsi tärkeintä numerolla 1 ja vähiten tärkeää numerolla 7.
__ johtamisen ammatillistuminen
__ sidosryhmien huomioiminen
__ pedagoginen johtaminen
__ opettajuuden tukeminen
__ muutosjohtaminen
__ tilannejohtaminen
__ tavoite/tulosjohtaminen
25. Koetko, että koulusi asema on uhattuna jollakin tavoin tulevaisuudessa?
1
2

ei
kyllä. Miten?

_____________________________________________________________________________________

TAUSTAMUUTTUJAT
(Ympyröi, kirjoita)
1. Sukupuoli

1 mies

2 nainen

2. Ikä

3. Kuinka monta vuotta olet toiminut opetusalalla?

1
2
3
4
5

20–29
30–39
40–49
50–59
60–

__________ vuotta.

4. Kuinka kauan olet toiminut peruskoulun johtajana?__________ kuukautta.
__________ vuotta.
5. Onko sinut valittu peruskoulun johtajaksi

1
2

omasta työyhteisöstä
toisesta työyhteisöstä

6. Mikä on koulutuksesi?________________________________.
7. Kuinka monta opetustuntia sinulla on viikossa?__________ tuntia.
8. Kuinka monta perusopetusryhmää koulussasi on?

1
2
3
4
5

1–3
4–6
7–12
13–17
18–

9. Mitkä vuosiluokat johtamassasi koulussa on?

1
2
3
4
5

esiopetus
vuosiluokat 1–6
vuosiluokat 7–9
vuosiluokat 1–9
muu, mikä?

____________________________________________________________________________________
10. Mikä on koulusi oppilasmäärä?

__________ oppilasta.

11. Kuinka monta opettajaa koulullasi on?

__________ opettajaa.

12. Minkä ikäinen koulusi on?

__________ vuotta.

13. Kuinka monessa eri rakennuksessa koulusi toimii? __________ rakennuksessa.
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14. Kuinka monta asukasta on (työ) kunnassasi?

15. Kuuluuko työhösi muita tehtäviä kuin peruskoulun johtamista?

1

–5000

2
3
4
5

5–10000
10–20000
20–30000
30–40000

1

ei

2

kyllä. Mitä?

_____________________________________________________________________________________
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Liite 2 Kysely sivistys- ja koulutoimenjohtajille peruskoulun
johtamisesta
Tämän kyselyn tavoite on kerätä perustietoa johtamisesta kokonaisvaltaisesi seuraavista pääosin Keski-Pohjanmaan kunnista:
– Kortesjärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Perho, Veteli, Halsua, Kaustinen, Kokkola, Ullava, Kälviä,
Lohtaja, Lestijärvi, Toholampi, Reisjärvi, Sievi, Kannus, Himanka, Haapajärvi, Nivala, Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Kruunupyy, Pietarsaari ja Pyhäjärvi. (26 kuntaa)
Kyselyyn vastataan nimettömänä ja tulokset ovat luottamuksellisia. Tulosten käsittely tapahtuu koko aineiston
perusteella.
Kyselyllä saatuja tuloksia voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Se antaa myös kokonaiskuvan peruskoulun johtajan tämän hetkisestä työstä ja siihen liittyvästä monimuotoisesta tehtäväkentästä ja olosuhteista. Kysymykset liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
•
•
•
•
•

johtaminen
organisaatio/koulukulttuuri
muutos
tulevaisuus/kehittäminen
taustatiedot vastaajasta, koulumuodosta ja -rakenteesta

JOHTAMINEN
1. Saavatko tulevat peruskoulun johtajat kunnassasi johtamiskoulutusta ennen valintaansa
peruskoulun johtajaksi?
ei
kyllä. Mitä koulutusta?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
2. Koetko, että peruskoulun johtajat tarvitsevat tällä hetkellä johtamiseen liittyvää lisäkoulutusta?
ei
kyllä. Millaista? Miksi?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Mitkä kolme asiaa koet esimiehenä peruskoulun johtamisessa kaikkein helpoimpina?
a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
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4. Mitä peruskoulun johtaminen sinun näkökulmastasi on? Ympyröi.
ei pidä
ollenkaan
paikkansa

pitää
täysin
paikkansa

Peruskoulun johtaminen on…
oman koulun käytännön asioiden hoitamista

1

2

3

4

5

ensisijaisesti ihmisten huomioimista

1

2

3

4

5

tulevaisuuteen suuntautunutta

1

2

3

4

5

tärkeä asema

1

2

3

4

5

osa hallintoa

1

2

3

4

5

kokonaisvaltaista yhteistyötä eri osapuolien kesken

1

2

3

4

5

annettujen päätösten toteuttamista

1

2

3

4

5

oppilaiden huomioimista päätöksenteossa

1

2

3

4

5

koulukulttuurin osa

1

2

3

4

5

luovaa ja haasteellista työtä

1

2

3

4

5

itsenäistä ja riippumatonta työtä

1

2

3

4

5

tulevaisuuden suunnittelua ja visiointia

1

2

3

4

5

5. Mitkä kolme asiaa ajattelet peruskoulun johtamisessa olevan kaikkein vaikeimpia?
a. ___________________________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________________________
6. Kumpaan peruskoulun johtajat käyttävät enemmän työaikaansa?
1

ihmisten johtaminen

2

asioiden johtaminen

7. Mitä johtamisen alueeseen haluaisit peruskoulun johtajien painottavan enemmän omassa
johtamistoiminnassaan?
_____ ihmiset
_____ hallinto
_____ asiat
8. Voiko peruskoulu (työyksikkönä) mielestäsi toimia ilman vakituista johtajaa?
ei
kyllä
Perustele vastaus: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Mitä johtamisen alueeseen haluaisit peruskoulun johtajien painottavan enemmän omassa
johtamistoiminnassaan?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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10. Peruskoulun johtaminen on minun näkökulmastani katsottuna
ei pidä
ollenkaan
paikkansa

pitää
täysin
paikkansa

1. ylhäältä johdettua yhteiskunnallista toimintaa

1

2

3

4

5

2. vahvat perinteet omaavaa paikallista toimintaa

1

2

3

4

5

3. henkilökohtaista osaamista omalla koululla

1

2

3

4

5

4. tulevaisuuteen suuntautunutta kasvatuksellista työtä

1

2

3

4

5

5. yhdessä tekemistä omassa työyksikössä

1

2

3

4

5

6. asioiden muuttamista muiden mukana

1

2

3

4

5

7. kansainvälisyyden huomioimista

1

2

3

4

5

Mitä muuta se mielestäsi on? _________________________________________________________________

ORGANISAATIO / KULTTUURI
11. Mainitse kolme peruskoulujen tärkeintä kehittämishanketta tällä hetkellä kunnassasi.
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
12. Miten määrittelet käsitteen koulukulttuuri?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

MUUTOS
13. Mitkä seuraavista asioista (1–12) ovat mielestäsi suurimmat muutokset peruskoulussa viimeisten
vuosien aikana? Numeroi tärkeysjärjestykseen niin, että suurin muutos on 1 ja pienin 12.
__ tietotekniikan kehittyminen
__ opetussuunnitelmatyön osuus
__ lainsäädännön uudistuminen
__ talouden muutokset
__ sidosryhmien huomioiminen
__ koulujen lakkauttaminen
__ johtajan tehtävien yhdistäminen
__ työmäärän muutokset
__ päätöksentekoon liittyvät muutokset
__ arvioinnin uudistuminen
__ yhtenäinen peruskoulu
__ esiopetuksen järjestäminen
__ muu. Mikä? __________________________________________________________
14. Mitä muita näkökohtia sinulla itselläsi on muutokseen?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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15. Minkälaisena näet peruskoulun johtajan roolin koulun muutoksessa?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

TULEVAISUUS/KEHITTÄMINEN
16. Peruskoulun johtajan on omassa työssään huomioitava ulkoa päin tulevat oman koulun työhön
vaikuttavat päätökset. Seuraavassa on lueteltu neljä (4) tällaista tahoa. Aseta ne omasta mielestäsi
tärkeysjärjestykseen niiden vaikuttavuuden perusteella siten, että vaikuttavin on numero 1 ja
vähiten vaikuttava numero 4.
__ valtakunnalliset päätökset (lait, asetukset)
__ paikalliset päätökset (valtuusto, lautakunta)
__ koulukohtaiset päätökset (johtokunta, opettajakunta)
__ kouluviraston päätökset
17. Oletko käynyt kehityskeskusteluja peruskoulun johtajien kanssa?
en
kyllä. Kuinka monta kertaa? ______ kertaa.
18. Onko yhtenäinen peruskoulu-uudistus vaikuttanut kuntasi koulutoimen toimintaan?
ei
kyllä. Miten?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19. Seuraavassa esitetään koulun kehittämiseen ja vaikuttamiseen liittyviä väittämiä. Ympyröi.
Mielestäni…

aivan
liian
vähän

täysin
riittävästi

johtajat ovat käyneet kehityskeskusteluja koulun toiminnan kehittämisessä1

2

3

4

5

koulun henkilöstön kanssa on keskusteltu
kasvatus- ja opetustavoitteista

1

2

3

4

5

oppilaiden vanhemmat ovat vaikuttaneet
kouluni kasvatustavoitteisiin

1

2

3

4

5

kouluni oppilaiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet kouluun
liittyvissä asioissa on ollut mahdollista

1

2

3

4

5

työyhteisöni on sitoutunut sovittuihin tavoitteisiin

1

2

3

4

5

olen itse sitoutunut sovittuihin päämääriin ja tavoitteisiin

1

2

3

4

5

olen saanut esimieheltäni tukea ja kannustusta toiminnalleni johtajana

1

2

3

4

5

olen toiminut tavoitteellisesti sitouttaakseni henkilökunnan sovittuihin kasvatustavoitteisiin

1

2

3

4

5

opettajakunnan kehittämiseen on käytetty aikaa

1

2

3

4

5

paikalliset päättäjät osoittavat kouluasioiden tuntemusta

1

2

3

4

5
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20. Seuraavassa on lueteltu peruskoulun johtamiseen liittyviä tehtäviä (1–7) tulevaisuuden kannalta.
Aseta ne mielestäsi tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten tärkeänä pidät mainittua tehtävää.
Merkitse mielestäsi tärkeintä numerolla 1 ja vähiten tärkeää numerolla 7.
__ johtamisen ammatillistuminen
__ sidosryhmien huomioiminen
__ pedagoginen johtaminen
__ opettajuuden tukeminen
__ muutosjohtaminen
__ tilannejohtaminen
__ tavoite/tulosjohtaminen
21. Mihin asioihin toivoisit peruskoulun johtajien kiinnittävän enemmän huomiota?
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

TAUSTAMUUTTUJAT
(Ympyröi, kirjoita)
1. Sukupuoli

1 mies

2. Ikä

2 nainen
1 20–29
2 30–39
3 40–49
4 50–59
5 60–

3. Kuinka monta vuotta olet toiminut opetusalalla?__________ vuotta.
4. Kuinka kauan olet toiminut sivistys -tai koulutoimenjohtajana?
__________ kuukautta.
__________ vuotta.
5. Kumpi työnimikkeesi on?
1 koulutoimenjohtaja
2 sivistystoimenjohtaja
6. Mikä on koulutuksesi?________________________________.
7. 7. Kuinka monta opetustuntia sinulla on viikossa?__________ tuntia.
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Liite 3 Haastattelu
Haastattelukysymykset liittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
1) Miten peruskoulu on muuttunut?
2) Miten peruskoulun johtaminen on muuttunut?
3) Mitkä asiat johtamisessa omalta osaltasi painottuvat?
4) Mitkä yhteiskunnalliset päätöksenteon tasot vaikuttavat peruskoulun johtamiseen?
5) Miten peruskoulun johtaminen muuttuu tulevaisuudessa?
6) Mitkä ovat peruskoulun johtamisen tulevaisuuden haasteita?
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