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Good enough as a principal—how to survive leading a school

Abstract

The aim of this study was to describe school leadership on a practical level. By observing the daily 
behaviour of a principal minute by minute, the study tried to answer the following questions: how 
did the principals use their time, did they have time to develop their school after participating in 
the daily life of the school, and how did the previously studied challenges of modern leadership 
show in their practical work?

Five principals in different areas of Helsinki were observed – two women and three men. The 
principals were chosen at random from three educational conferences. Four of the fi ve principals 
were district principals. One of them was working at an upper comprehensive school, the others 
at the lower level of comprehensive school. The principals had school management experience 
ranging from three years to twenty-four years. 

The main hypothesis of this research was that the work of the principal consists of solving 
daily problems and routines concerning the pupils, teachers and other interest groups and writing 
all kinds of bureaucratic reports. This means that the school and its principal do not have enough 
resources to give to a visionary development of teaching and learning—in other words pedagogi-
cal leading—even though every principal has the best knowledge about his or her own school’s 
status quo and the needs for development revealed by this status quo. 

The research material was gathered by applying the Peer-Assisted Leadership method. The 
researcher shadowed each principal for four days for three hours at a time. After each shadowing 
period, any unclear situations were clarifi ed with a short interview. After all the shadowing peri-
ods, the principals participated in a semi-structured interview that covered the themes emerging 
from the shadowing material. In addition to this, the principals evaluated their own leading with a 
self-assessment questionnaire. 

The results gathered from the shadowing material showed that the actions of the principals 
were focused on bureaucratic work. The principals spent most of their time in the offi ce (more than 
50%). In the offi ce they were sitting mainly by the computer. They also spent a signifi cant mount 
of time in the offi ce meeting teachers and occasional visitors. The time spent building networks 
was relatively short, although the principals considered it as an important domain of leadership 
according to their interviews. 

After the classifi cation of the shadowing material, the activities of the principals were divided 
according to certain factors affecting them. The underlying factors were quality management, 
daily life management, strategic thinking and emotional intelligence. Through these factors the re-
search showed that coping with the daily life of the school took about 40% of the principals’ time. 
Activities connected with emotional intelligence could be observed over 30% and activities which 
required strategic thinking were observed over 20% of the time. The activities which according to 
the criteria of the research consisted of quality management took only 8% of the principals’ time. 
This result was congruent with previous studies showing that the work of school leaders is focused 
on something other than developing the quality of teaching and learning. 

The ensuring and developing of the quality of teaching and learning is the most important 
challenge of leading a school. Succeeding in this requires support and collaboration both at the 



district level and in the inner school community. This is not going to succeed without distribu-
tion, network building, continuous interaction and communication, and emotional and social in-
telligence. A serious question is how principals can remain innovative and inspiring before this 
challenge. 

According to previous studies, principals would like to have more time to lead people. Lead-
ing people is closely linked to pedagogical leadership, that is, developing teaching and learning 
and building community. To succeed in leading a school, it is apparent that the community should 
be working well and that the members of the community should be communicating supportively. 
Building this kind of successful community is limited by the huge amount of bureaucratic work 
and the continuous fl ood of unexpected and sudden situations in daily life

Keywords: distributed leadership, building community, network building, interaction, emotional 
intelligence, strategy, quality management
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Anne Karikoski

Aika hyvä rehtoriksi – selviääkö koulun johtamisesta hengissä

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli kuvata rehtorin työtodellisuutta käytännön toimintaa havainnoimalla. 
Koulun johtamisen arkipäivää tarkkailemalla minuutti minuutilta pyrittiin vastaamaan seuraaviin 
kysymyksiin: mihin rehtorin aika kului, jäikö hänelle arjen pyörittämisen ohella aikaa koulun ke-
hittämiseen ja miten aikaisemmissa teorioissa esitetyt nykyjohtamisen haasteet näkyivät rehtorin 
käytännön työssä. Tutkimuksen kohteena oli viisi eri puolilla Helsinkiä toimivaa rehtoria – kak-
si naista ja kolme miestä. Rehtorit oli valittu sattumanvaraisesti, erilaisten koulutustilaisuuksien 
yhteydessä. Viidestä rehtorista neljä toimi aluerehtoreina. Yksi rehtoreista toimi yläasteella muut 
ala-asteilla. Johtamiskokemus rehtoreilla vaihteli kolmesta vuodesta kahteenkymmeneenneljään. 

Tutkimuksen pääväittämä oli, että rehtorin työ koostuu oppilaita ja opettajia sekä sidosryhmiä 
koskevien arkipäiväisten asioiden selvittelystä ja erilaisten hallinnollisten raporttien laatimisesta. 
Näin ollen yksittäisellä koululla tai sen rehtorilla ei ole kylliksi resursseja tulevaisuutta enna-
koivaan opetuksen ja oppimisen kehittämiseen eli pedagogiseen johtamiseen, vaikka jokaisella 
rehtorilla on kuitenkin aina paras tietämys oman koulunsa nykytilanteesta ja sen pohjalta luoduista 
kehittämistarpeista. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Peer-Assisted Leadership -ohjelmaa soveltaen. Tutkija varjosti 
rehtoreita neljän päivän ajan kolme tuntia kerrallaan. Varjostuspäivän jälkeen epäselviksi jääneet 
tilanteet avattiin lyhyellä haastattelulla. Tämän lisäksi rehtorit arvioivat omaa toimintaansa ja osal-
listuivat sekä viitekehyksen että varjostusaineiston pohjalta laadittuun teemahaastatteluun. 

Varjostusaineistosta kootut tulokset osoittivat, että rehtoreiden toiminnot painottuivat kans-
liatöiden tekemiseen. Rehtorit viettivät eniten aikaa (yli 50 %) kansliassa. Kansliassa vietetty aika 
kului pääosin tietokoneen äärellä. Vuorovaikutustilanteet opettajien ja satunnaisten vierailijoiden 
kanssa veivät toiseksi eniten rehtoreitten aikaa. Verkostoituminen taas oli suhteellisen vähäistä, 
vaikkakin sitä haastatteluissa pidettiin tärkeänä osana johtamista. 

Varjostamalla kerättyjen havaintojen luokittelun jälkeen tutkimus jaotteli rehtoreiden toimin-
not niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden mukaan. Taustatekijöitä olivat laadun kehittäminen, 
arjen sujuminen, strateginen ajattelu sekä tunnetaidot. Näiden taustatekijöiden perusteella voitiin 
osoittaa, että koulutyön arjen sujumiseen liittyvät tehtävät veivät rehtoreiden ajasta noin 40 %. 
Tunnetaitoja vaativia tehtäviä havaittiin yli 30 % ja strategista ajattelua sisältäviä yli 20 %. Sen 
sijaan tehtävät, jotka sisälsivät tutkimuksen esittämien kriteerien mukaan laadullista kehittämistä, 
veivät aikaa vain noin 8 %. Tulos vastasi aikaisempien tutkijoiden esittämiä tuloksia rehtoreiden 
työn painottumisesta muuhun kuin opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen. 

Opetuksen ja oppimisen laadun takaaminen ja kehittäminen on rehtorin työn tärkein haaste. 
Edellytys sen onnistumiselle on sekä alueellisen että kouluyhteisön sisäisen yhteisöllisyyden voi-
mistaminen. Tämä ei onnistu ilman johtajuuden hajauttamista, verkostoitumista, jatkuvaa vuoro-
vaikutusta ja keskustelua sekä tunnetaitojen hallintaa. Miten rehtorit tämän haasteen edessä jaksa-
vat pysyä innovatiivisina ja innostavina johtajina, on tällä hetkellä vakava kysymys. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan rehtorit haluaisivat enemmän aikaa ihmisten johtamiseen. 
Ihmisten johtaminen liittyy kiinteästi pedagogiseen johtamiseen eli opetuksen ja oppimisen ke-
hittämiseen sekä yhteisöllisyyden luomiseen. Onnistuneen johtamisen edellytys on hyvin toimiva 



työyhteisö ja sen jäsenten välinen kannustava vuorovaikutus. Tällaisen yhteisöllisyyden kehittä-
misen esteinä ovat hallinnollisten asioitten suuri määrä sekä arjen yllätyksellisten, ennalta arvaa-
mattomien tilanteiden tulva.

Avainsanat: hajautettu johtaminen, yhteisöllisyys, verkostoituminen, vuorovaikutus, tunneäly, 
strategia, laadullinen kehittäminen



Aika hyvä rehtoriksi

Lukijalle

Aika hyvä rehtoriksi viittaa Simo Puupposen eli Aapelin romaanin Pikku Pie-
tarin piha viehättävään kohtaukseen, jossa Pietarin uusi äitipuoli Karoliina to-
teaa: ”Minä olen hyvä. Minä olen aika hyvä ihmiseksi. Uskotko?” Lausahdus 
on aina kiehtonut mieltäni, koska siihen oman hyvyyden korostamisen ohella 
sisältyy nöyryyttä ja ennen kaikkea huumorin sävyttämää itseluottamusta. Se 
kuvastaa myös Karoliinan arkipäivän viisautta, toisesta ihmisestä välittämistä 
ja sydämen sivistystä. Juuri sellaisia ominaisuuksia myös aika hyvältä rehto-
rilta vaaditaan. 

Tutkimukseni nimi syntyi oikeastaan jo ennen kuin olin ihan täsmällises-
ti ymmärtänyt, mitä ylipäätään halusin tutkia. Kaiken pohdintani taustalla on 
halu korostaa ihmisen riittävyyttä – sitä, että kun tekee parhaansa, niin se on 
tarpeeksi. Ajallemme ominainen erinomaisuuden ja paremmuuden eetos ei 
sovi koulumaailmaan. Vaikka tutkimuksessani olenkin kiinnittänyt huomiota 
opetuksen laatuun ja sen parantamiseen, olen toistuvasti korostanut kehittä-
mistoimien positiivista ja rakentavaa toteuttamistapaa – käytänteiden ja ohjeis-
tuksien täsmentämistä, positiivisen ilmapiirin luomista, kannustamista, työhön 
sitoutumista, yhteisöllisyyden kehittämistä jne. Opetuksen ja kasvatuksen laa-
tuun panostaminen ei ole yhtä kuin kilpailun lisääminen tai paremmuuksien 
etsiminen.

Hahmotellessani tutkimukseni alaotsikkoa eivät Jokelan eikä Kauhajoen 
tragediat olleet vielä tapahtuneet. Murheellisten tapahtumien jälkeen pohdin 
pitkään, onko alaotsikon kysymys liian provosoiva ja ahdistavia tunteita herät-
tävä. Päätin kuitenkin säilyttää otsikon. Sen tarkoitus on nimenomaan herättää 
huomiota; koulun johtaminen on kuluttavaa ja rehtorien uupuminen vakava 
ongelma. Kysymys rehtorin hengissä selviämisestä on ajan hermolla. Rehtorin 
työn houkuttelevuuden heikentyminen on huolestuttavaa samoin kuin se, että 
yhä useammat rehtorit luopuvat koulun johtamisesta nimenomaan jaksamison-
gelmien vuoksi – selvitäkseen hengissä. 

Tutkimukseni rakentuu viiden rehtorin toiminnan kuvaukseen. Ilman näi-
den rehtoreiden suostumista tutkimuksen kohteiksi ei tätä kirjaa olisi syntynyt. 
Ei ole itsestään selvää, että tällaisia rehtoreita löytyy. Suostuminen intensii-
visen tarkkailun ja analysoinnin kohteeksi vaatii rehtorilta lujaa luottamusta 
sekä tutkijaan että omaan itseensä. Lausun erittäin lämpimät kiitokseni teille 
rehtorit siitä, että otitte minut aina yhtä ystävällisesti ja iloisesti vastaan. Myös 
silloin kun työpaineet ja muut kiireet olivat pahimmillaan. Yhtä kärsivällisesti 
suorititte kaikki tutkimukseeni liittyvät tehtävät. 

Tutkimus sisältää paljon otteita varjostusmuistiinpanoistani. Näitä olisi 
voinut olla vähemmänkin, mutta yhä uudelleen muistiinpanoja lukiessani en 
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kerta kaikkiaan voinut olla karsimatta enempää. Rehtoreiden toimintojen aito-
us ja tositilanteiden kokemus oli niin mukaansatempaavaa ja mielenkiintoista, 
että päätin nuo otteet säilyttää. Monet kerrat on hymy kohonnut huulilleni, kun 
olen lukiessani elänyt muutamia mainioita tapahtumakulkuja uudestaan. Tut-
kimukseni rehtoreilla on juuri tuota alussa mainitsemaani nöyryyttä, huumorin 
sävyttämää itseluottamusta, arkipäivän viisautta, toisesta ihmisestä välittämis-
tä ja sydämen sivistystä. Toivon, että kuvaamieni tilanteiden aitous välittyy 
myös lukijoille.

Kipinän tutkimustyöhön sytytti Helsingin yliopiston tarjoama mahdolli-
suus osallistua rehtoreiden jatkokoulutusryhmään syksyllä 2004. Ryhmään 
valittiin 12 rehtoria ja ohjaajiksi saimme professori Tapio Kosusen sekä KT 
Atso Taipaleen. Työmme valvojina toimivat tuolloin professori Jarkko Hauta-
mäki sekä professori Kauko Hämäläinen. Heidän ohjauksessaan ryhmästäm-
me muodostui erittäin aktiivinen ja vuorovaikutteinen. Huolimatta siitä, että 
professori Tapio Kosunen ja KT Atso Taipale ohjasivat meitä vain kahden vuo-
den ajan, voin todeta tutkimukseni syntymisen heidän ansiokseen. Olen heille 
tuosta ajasta erittäin kiitollinen.

Vuoden 2007 alusta siirryin professori Kari Uusikylän ohjaukseen. Kiitän 
häntä kannustavasta ja rakentavan kriittisestä suhtautumisesta tutkimukseni 
etenemiseen. Kari Uusikylän jäätyä eläkkeelle syksyllä 2008 jatkoin työtäni 
professori Jukka Husun ohjauksessa. Kiitän häntä tuesta tutkimukseni lop-
puunsaattamisessa.

Helsingin yliopiston rahastoa haluan kiittää saamastani apurahasta kevääl-
lä 2008. Sen ansioista minulla oli mahdollisuus olla keväällä 2008 opintova-
paalla työstäni ja keskittyä pelkästään tutkimukseni loppuunsaattamiseen.

Erityisesti haluan kiittää tutkimukseni esitarkastajia professori Pauli Juutia 
ja dosentti Timo Luopajärveä arvokkaasta ja kannustavasta esitarkastuslausun-
nosta. Heidän asiantuntevat kommenttinsa laajensivat näkökulmaani ja saivat 
minut pohtimaan ja ymmärtämään tutkimukseni ”suden kuoppia”. Kiitokset 
myös amanuenssi Kari Pereniukselle työni painokuntoon saattamisesta sekä 
Julie Uusinarkaukselle englanninkielisen abstraktin kieliasun tarkistamisesta. 
Lämmin kiitos myös Sirpa-Maija Vuoriselle, joka jaksoi oikolukea tekstejäni. 

Tutkimustyö koulun johtamisen ohessa ei tietenkään voinut olla vaikut-
tamatta työyhteisööni Munkkivuoren ala-asteen koulussa. Tutkimusvapaideni 
aikana minulla oli hyvät sijaiset ja koko henkilökunnalta olen saanut tukea 
koulun arkipäivän pyörittämisessä. Kiitän teitä kaikkia. Työni tuloksia toivon 
voivani soveltaa myös oman koulumme kehittämiseen.

Kiitokset myös perheelleni, joka kärsivällisesti sieti jatkuvan poissaoloni 
perheen yhteisistä riennoista – miehelleni Jukalle sekä lapsilleni Anna-Stii-
nalle, Ninjalle, Roopelle ja Juusolle. Neljän vuoden ajan vietin lähes kaikki 
viikonloput ja loma-ajat tietokoneeni äärellä pohtimassa koulun johtamisen 
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ongelmia. Kaikesta huolimatta voin sanoa, että se kannatti, sillä tämän tutki-
muksen valmistuminen on aika hyvä saavutus elämässäni.

Helsingin Munkkivuoressa 12.1.2009

Anne Karikoski
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Aika hyvä rehtoriksi

1 Johdanto 

Rehtorin toimintaa koulun arkipäivässä on pidetty vaikeasti lähestyttävänä, 
mutta samalla suurta kiinnostusta herättävänä tutkimuskohteena. Rehtoreilta it-
seltään on useasti kysytty, minkälaisista toiminnoista heidän työpäivänsä koos-
tuu. Erilaisia tehtäväluetteloita on vastauksien perusteella laadittu runsaasti. 
Pääosin ne noudattelevat yhtenäisiä linjoja. Rehtorin työpäivän hallinnollinen 
puoli koostuu tehtävistä, jotka määräytyvät vuodenkierron mukaan – syys-
kaudella on omat rutiininsa ja kevätkaudella omansa. Hallinnollisten tehtävi-
en ohella rehtori huolehtii koulun arkipäivän sujumiseen liittyvistä tehtävistä 
sekä yllätyksellisistä, ennalta arvaamattomista tehtävistä, jotka yleensä ”eivät 
kuulu kenellekään”. Opetusviraston taholta odotetaan rehtorin vastaavan kou-
lulle asetettujen normien, määräysten ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta, 
laativan ja päivittävän erilaisia strategioita, hoitavan yhä monisärmäisempiä 
oppilastapauksia sekä osallistuvan alueelliseen kehittämistyöhön. Sekä Penna-
sen (2006, 180) että Vuohijoen (2006, 169) tutkimuksissa todettiin, että noin 
70 prosenttia rehtoreista joutui painottamaan työssään asioiden johtamista, kun 
taas ihmisten johtamiseen kului vain kolmasosa ajasta. Tämän tutkimuksen 
mukaan kuitenkin ihmisten johtamiseen eli vuorovaikutustilanteisiin ja neu-
vonpitoon kului rehtorin työajasta toiseksi eniten aikaa. Rehtorit olivat jatku-
vassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Olisiko siis tarpeellista 
selkiyttää ihmisten johtamisen käsitettä? Ihmisten johtaminen saatetaan käsit-
tää hyvin pitkälle pedagogisena johtamisena eli oman koulun opetuksessa ja 
oppimisessa mukana olemisena ja kehittämisenä. Aikaisempien tutkimusten 
mukaan rehtorit kuitenkin toivoivat voivansa suuntautua enemmän ihmisten 
johtamiseen. 

Koulun johtamisesta Suomessa ei ole juurikaan kirjoitettu. Tieteellisiä ar-
tikkeleita viiden viime vuoden ajalta löytyi vain muutama. Tästä johtuen tämän 
tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä artikkelilähteet ovat suurelta osaltaan 
kansainvälistä aineistoa. Suomalaisia väitöskirjoja rehtorin toimintaprofi ilista 
on sen sijaan viime aikoina tehty jonkin verran. Pääosin ne ovat perustuneet 
kyselylomakkeiden tai haastattelujen avulla kerättyyn tietoon, eivät käytännön 
työn observointiin (Tukiainen 1999, Taipale 2000, Pennanen 2006, Vuohijoki 
2006). Mäkelä (2007) tosin tutki rehtorin tehtäviä peruskoulussa omaa työ-
tään havainnoimalla. Tietääkseni Suomessa ei ole kuitenkaan tehty tutkimusta, 
jossa tutkija itse havainnoi muiden rehtoreiden toimintaa koulun arkipäivän 
aikana. Amerikkalaisia rehtorin käytännön työn havainnointiin perustuvia tut-
kimuksia sen sijaan löytyy jo 1970-luvulta lähtien. Muun muassa Sergiovanni 
(1995, 7–28) mainitsee useita rehtorin käytännön toimintaan liittyviä tutki-
muksia, jotka kuvailevat rehtorin arkipäivää minuutti minuutilta (Mintzberg, 



2 Anne Karikoski

H, 1973. The Nature of Managerial Work. Weldy, G.R., 1979. Principals: What 
They Do and Who They Are. Morris & al., 1981. The Urban Principal. Morris 
& al., 1984. Principals in Action). 

Yhteiskunnan toimivuuden ja tuloksellisuuden tehostuminen muun muassa 
teknologian nopean kehittymisen myötä, on lisännyt kiinnostusta koulujen ky-
kyyn vastata sekä yhteiskunnan että koulun palveluja käyttävien asiakkaitten 
vaatimuksiin. On todettu, että peruskoulun pysymisestä ajan hermolla olevana 
ja vetovoimaisena on huolehdittava – muuten sille käy huonosti. Tästä johtuen 
myös rehtorin roolin ja toimenkuvan selvittäminen koulun maineen ja vetovoi-
maisuuden kannalta on tullut ajankohtaiseksi tutkimuskohteeksi. Kaikelle jul-
kiselle toiminnalle on tällä hetkellä ominaista pyrkimys avoimuuteen ja läpi-
näkyvyyteen. Toiminnan avoimuus – suunnittelu, arviointi, tilivelvollisuus ja 
tuloksellisuus – asettavat rehtorin työlle omat uudenlaiset haasteensa. Kilpai-
lun ja tuloksellisuuden myötä yksittäisten koulujen mahdollisuudet antaa juuri 
sellaista opetusta, mitä halutaan, on lisännyt mielenkiintoa koulujen toimintaa 
kohtaan. Toiminta halutaan avoimeksi sekä arviointi- ja vertailukelpoiseksi. 

Koulun julkisuuskuvan ja maineen luomisessa on rehtorin rooli keskei-
nen. Siksi on syntynyt tarve tietää, mihin kaikkeen rehtori työpäivänsä aikana 
osallistuu. Miten hän tehtävistään selviytyy, jääkö aikaa koulun kehittämiseen, 
jotta se pysyisi ajan tasalla ja vetovoimaisena ja millaisia persoonallisia omi-
naisuuksia tarvitaan, jotta koulun kasvatuksellinen ja opetuksellinen toimin-
ta olisi tehokasta ja nopeasti kehittyvän yhteiskunnan vaatimukset täyttävää. 
Myös rehtorit itse kaipaavat toimenkuvansa selkiyttämistä, koska he tällä het-
kellä kokevat, että kokonaisvastuu koulun toiminnasta sekä epäselvä työnkuva 
johtavat helposti työaika- ja jaksamisongelmiin. Vuohijoen (2006) väitöskir-
jasta uutisoitiin mediassa otsikolla: ”Rehtorien työssä epäsuhta vaatimuksissa 
ja voimavaroissa”. Vuohijoen tutkimuksen mukaan suuri osa rehtoreista kärsi 
ylirasituksesta ja työssä jaksamiseen liittyvistä ongelmista. Lähes puolet tutki-
muksen rehtoreista olisi halunnut vaihtaa muuhun työhön. 

Toisaalta liian tarkkoja tehtäväluetteloita ei kaivata – paluuta 70–80-lu-
kujen keskusjohtoiseen hallintoon ei ole. Suomen rehtorit ry:n (2005) teke-
män kyselyn vastauksissa rehtorit totesivat työnsä lisääntyneen ja vastuunsa 
kasvaneen viimeisten kymmenen vuoden aikana huomattavasti. Resursseja ei 
kuitenkaan ole lisätty vaan päinvastoin. Rehtorivirkoja on yhdistelty ja rehto-
reille on sälytetty useampia kouluja hoidettavakseen. Scheerens tutki vuoden 
2000 Pisa-tutkimuksen tulosten pohjalta seitsemän maan rehtoreiden työtä. 
Tutkimuksen tuloksen mukaan suomalaiset rehtorit kokivat paperityön määrän 
olevan suurin este koulun perustehtävän eli oppimisen kehittämisessä (School 
Leadership And the Performance of 15-year Old Students). Monet tutkimukset 
ovat todenneet, että rehtorin työ keskittyy liiaksi hallintoon eikä näin ollen var-
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sinaiselle kehittämistyölle jää aikaa. Kuitenkin juuri kehittämistyö ja visiointi 
olisi se alue, jonka rehtorit kokisivat mielekkääksi ja palkitsevaksi. 

Taipale (2000, 25) pohtii väitöskirjassaan rehtorin työn sisältöä ja viittaa 
Vahervaan (1984), jonka tutkimuksen mukaan rehtorit kokivat, ettei hallin-
nollisten rutiinien hoitamisen jälkeen jää aikaa koulun pedagogiselle johtami-
selle. Hän viittaa myös Karjalaisen (1991) tutkimukseen, jossa todetaan, ettei 
rehtoreilla ole aikaa eikä asiantuntemusta koulun pedagogiseen johtamiseen. 
Taipaleen mukaan myös Erätuuli ja Leino (1992) totesivat tutkimuksessaan, 
että suomalainen rehtori on hallintotehtäviä painottava, hyvää yhteishenkeä 
korostava näkymätön virkamies, joka jättää pedagogisen kehittelyn opetta-
jakunnan tehtäväksi. Hän on spesialisti hallintosektorillaan ja käyttää siihen 
paljon aikaa. Lisäksi Taipale (emt. 54) mainitsee Stålhammarin (1994) tutki-
muksen, jonka mukaan myös ruotsalainen rehtori ratkoo päivittäin eteen tu-
levia ongelmia eikä ehdi paneutua pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Monet 
muutkin tutkimukset toteavat rehtorin ajan kuluvan hallinnollisiin tehtäviin. 
Taipaleen (emt. 36) viittaa myös Niemelään (1989), joka on todennut, että jo 
1948 perustettu Oppikoulujen rehtoriyhdistys kiinnitti huomiota rehtoreiden 
suureen työmäärään, lomien puuttumiseen ja vähäiseen aputyövoimaan. Suori-
tetun kyselyn perusteella todettiin, että koulun pedagoginen ja organisatorinen 
johtaminen kärsii, kun rehtori kuluttaa aikaansa mekaanisten tehtävien suorit-
tamiseen (Niemelä 1989). 

Taipale (2000) pohtii väitöskirjassaan rehtorin ammattikuvan muuttumista 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Hän kirjoittaa, että rehtorin ammatti-
kuva on ollut murroksessa 1990-luvun lopusta alkaen siksi, että kilpailu ta-
loudellisista resursseista ja oppilaista leimaa hänen työtään yhä enenevässä 
määrin. Vapaus koulun sisäiseen kehittämiseen ja erikoistumiseen toi muka-
naan kilpailun sekä resursseista että oppilaista. Taipaleen mielestä suomalaisen 
rehtorin asema on nykyisin lähempänä muita eurooppalaisia ja amerikkalaisia 
kollegoja kuin koskaan aikaisemmin (2000, 90). Siksi on hyväksyttävää, että 
tämän tutkimuksen teoriapohja koostuu amerikkalaisten tutkijoiden tekemistä 
havainnoista, koska maiden väliset erot ovat globaalistumisen myötä kaven-
tuneet ja toisaalta amerikkalaisten kokemus johtajuuden tutkimisesta perus-
tuu vuosikymmenien aikana kerättyyn runsaaseen ja laaja-alaiseen tutkimus-
tietoon. Erätuuli ja Leino (1992, 34) totesivat vajaa kymmenen vuotta ennen 
Taipaletta, että suomalainen rehtori eroaa merkittävästi alan kirjallisuudessa 
esitetystä yhdysvaltalaisesta virkatoveristaan. Kymmenessä vuodessa on siis 
tapahtunut huomattava muutos rehtorin ammattikuvassa.

Grahamin (1997) laatiman tutkimuksen mukaan amerikkalainen rehtori 
käytti työhönsä aikaa keskimäärin 10–12 tuntia päivässä ja viikossa 45–60 tun-
tia. Suurin osa työajasta käytettiin hallinnollisten tehtävien hoitoon kuten asia-
kirjojen ja muiden paperien selaamiseen sekä puhelinkeskusteluihin. Toinen 
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aikaa vievä tehtäväkokonaisuus käsitti neuvonpidon oppilaiden ja opettajien 
kanssa, kokousten valmistelun sekä kurinpidolliset toimet. Suhteellisen pieni 
osa ajankäytöstä (alle 5 tuntia viikossa) käytettiin opetuksen kehittämiseen ku-
ten oppilasarvostelun kehittämiseen, opettajien työn arviointiin ja vanhempien 
kanssa tehtävään yhteistyöhön. Silmiinpistävää tuloksissa oli se, että rehtorit 
pitivät itseään enemmän koulun ”toimitusjohtajina” kuin opetuksen asiantun-
tijajohtajina. (Graham 1997.)

Tutkijan tieni

Aloin pohdiskella ja tutkia koulun johtamisen onnistumiseen vaikuttavia teki-
jöitä 90-luvun alussa lähtiessäni opiskelemaan poikkeuskoulutuksessa luokan-
opettajaksi. Musiikinopettajana olin toiminut jo vuodesta 1978 lähtien. Siihen 
mennessä jo monen rehtorin alaisuudessa työskenneltyäni oli mieleeni noussut 
usein ajatus siitä, miten suuri merkitys rehtorin toimintatavoilla, osallisuudella 
ja persoonalla oli koulun kulttuurin kehittymiselle. Erityisesti mielenkiintoani 
herätti se, miten hän arkipäivän tuoksinnassa ehti kehittää kouluaan maineel-
taan hyväksi ja vetovoimaiseksi niiden resurssien puitteissa, jotka sille oli an-
nettu. Oletukseni oli, että koulu kyllä toimi ja pysyi pystyssä rehtorista huo-
limatta, mutta sen kehittyminen tulevaisuuden haasteiden mukaisesti ei ollut 
mahdollista ilman hänen osallistumistaan, sitoutumistaan ja sisäistä paloaan. 
Pro gradu-tutkimukseni, jonka tein 1990-luvun alussa Matti Erätuulen ohja-
uksessa, lähtökohtana olikin selvittää millaisia ominaisuuksia ja ulottuvuuk-
sia rehtorin toimintaan liittyi käytännössä. Tutkimukseni aineiston keräsin 
varjostamalla kolmea rehtoria ja luokittelemalla heidän toimintansa Smith ja 
Andrewsin (1989) tutkimukseen perustuvan jaottelun mukaisesti. Pro gradu-
tutkimukseni tulos oli, että rehtorin työssä painottui hallinnollinen johtaminen 
eli työn organisoijan rooli.

Kun aloitin rehtorin työni vuonna 2001, nämä samat ajatukset risteilivät 
edelleen mielessäni. Olin kymmenen vuotta asiaa pohtineena ja useita johta-
miskoulutuksia käyneenä jo muodostanut jonkinlaisen suuntaa antavan kuvan 
siitä, miten rehtorina toimisin ja millä tavalla lähtisin kouluani kehittämään. 
Koulu, jonka rehtoriksi minut valittiin, oli ennestään tuttu, joten tiesin jo edeltä 
käsin, mihin ongelmiin ensimmäiseksi tarttuisin. Intohimoisesti ja suurin odo-
tuksin lähdin kulkemaan omaa johtamispolkuani. Olin varma, että avoimella 
persoonallisuudellani ja aktiivisuudellani saisin koulun nopeasti kohoamaan 
maineeltaan ja tuloksiltaan maan parhaimmiston joukkoon. Arjen todellisuus 
ei sitten vastannutkaan ruusuisia kuvitelmiani itsestäni innovoijana, joka luot-
saisi koulunsa kohti loistavaa tulevaisuutta. 

Muutaman vuoden yritin tuskaisesti edetä kohti tavoitteitani ja panin vas-
toinkäymiset ja muutoksen hitauden kokemattomuuden ja osaamattomuuden 
syyksi. Koko ajan mieltäni kiusasi ajatus omasta roolistani oppimisen laadun 
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kehittäjänä. Aloin pohtia, olivatko kaikki rehtorit tässä samassa tilanteessa. Oli-
ko kaikilla sisimmässään sama palo ja innostus, jonka arkipäivän todellisuus 
kylmällä suihkullaan tukahdutti ja pakotti syvälle sielun sopukoihin kytemään. 
Olihan Suren rehtorikyselyssäkin (2005, 20) todettu, että rehtorit olivat hyvin 
vahvasti omaan työhönsä sitoutuneita ja haluaisivat tehdä sen vielä paremmin, 
jos siihen annettaisiin mahdollisuus. Kokemuksesta tiesin, että Helsingissä toi-
mi useita rehtoreita, joiden saatoin myöntää onnistuneen tehtävässään. Miten 
juuri he pystyivät keskittymään kehittämistyöhön ja antamaan sille aikaa ar-
kipäivän tiimellyksen keskellä. Halusivatko kaikki rehtorit sisimmässään olla 
näitä kehittäjiä, visioijia ja parempaan pyrkiviä johtotähtiä? Oliko niin, että 
monivuotisista, ja tehokkaista valmennuskoulutuksistaan huolimatta rehtorit 
eivät loppujen lopuksi ehtineet oppejaan koulun arjessa toteuttaa.

Olin rehtoriurani aikana – ja jo ennen sitä, osallistunut lukuisiin johtamis-
taidon koulutuksiin ja seminaareihin. Kaikille koulutuksille oli ollut yhteistä 
tulevaisuuden visioinnin tärkeys. Rehtorin roolia visioijana ja strategian luoja-
na korostettiin. Samoja termejä toistettiin pienin variaatioin; jaetusta johtajuu-
desta muutosjohtamiseen ja ihmisten johtamisesta tunnejohtamiseen. Hankki-
mani tieto ja koulutus herättivät minut ihmettelemään, milloin oikein pääsisin 
näitä oppejani käytännössä toteuttamaan. 

Näiden kysymysten kanssa painiskellessani minulle tarjottiin sopivasti 
mahdollisuutta koulun johtamisen tutkimiseen Helsingin yliopistossa. Tartuin 
heti tähän tilaisuuteen ja mitä pitemmälle tutkimuksessani etenin, sitä enem-
män minua alkoi kiinnostaa koulun todellisten johtamiskäytäntöjen sekä kir-
jallisuudessa esitettyjen menestystekijöitten vastaavuus. Rehtoreiden arjen 
kuvaamisen avulla olisi ehkä mahdollista selvittää, kuinka hyvin teoriat on-
nistuneen johtamisen edellytyksistä vastasivat käytäntöä ja millaiset mahdol-
lisuudet tulevaisuuden haasteilla oli toteutua arkipäivän johtamistyössä. Miel-
täni oli myös askarruttanut rehtorin persoonan ja tunnetaitojen osuus johtami-
sessa. Mielenkiintoni tähän oli alun perin herättänyt Golemanin kirja Tunneäly 
työelämässä (1998), jossa hän toteaa, että muutokset työelämässä vaativat 
työntekijöiltä muutakin kuin vain pelkkää teknistä osaamista ja akateemisia 
arvosanoja. Tällä Goleman tarkoittaa sitä, että itsetuntemuksen ja itsensä kans-
sa toimeen tulemisen lisäksi meidän on pystyttävä myös sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ja yhteistyöhön. Tähän tarvitaan tunneälyä, jonka hän sanoo olevan 
avain johtamisen onnistumiseen (Goleman 1998). 

Golemanin jälkeen tutustuin myös Saarisen (2001) kirjaan Tunne älysi, älyä 
tuntevasi. Saarinen on sitä mieltä, että johtaminen ei onnistu ilman perusval-
miuksia tunteiden ilmaisemiseen, havainnoimiseen ja tunteiden käyttämiseen 
omassa ajattelussa ja toiminnassa. Hänen mielestään suomalaisessa politiikas-
sa ja johtamisessa tunteet ovat alue, jota ei edes äärimmäisellä hädän hetkellä 
osata ilmaista tai käsitellä. Tunnetaitojen peruskurssi olisikin Saarisen mie-
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lestä tarpeen suomalaisten johtajien koulutuksessa. Väitöskirjassaan Saarinen 
toteaa, että kvartaalitalouden hektisyys ja paineet nostattavat monia kiusallisia 
ja ahdistavia tunteita. Esimies joutuu entistä useammin kohtaamaan kriittisiä 
tilanteita, joissa on otettava huomioon sekä oma että johdettavien hyvinvointi 
ja kyky tehdä tulosta. Tunneälyosaaminen voi auttaa tällaisten tilanteiden hal-
linnassa ja ongelmien ratkomisessa.

Yksi tärkeä kannustin tutkimukseni aloittamiseen oli koulun johtamisen 
perustavoite eli oppimisen edistäminen henkisesti ja fyysisesti turvallisessa 
ympäristössä. Nyky-yhteiskunta odottaa koulun kasvattavan itselleen osaavia, 
aktiivisia ja tyytyväisiä työntekijöitä. Tämä on entistäkin tärkeämpää suurten 
ikäluokkien ollessa eläkeiän kynnyksellä. Mistä saadaan heidän työlleen jatka-
jia? Tyytyväisen työntekijän kasvattaminen edellyttää koululta erityistä taitoa 
elämykselliseen ja kannustavaan opettamiseen. Lapsen hyväksyminen tämän 
omista lähtökohdista käsin, hänen hyvien puoliensa tunnistaminen ja niiden 
kehittäminen ovat nykykoulun haasteita. Erilaisten lahjakkuuksien – sekä hei-
kompien että vahvempien – tukeminen yksilöllisten oppimissuunnitelmien 
avulla on ehdoton edellytys tasapainoisen aikuisen – tyytyväisen työntekijän – 
kasvamiselle. Rehtorin rooli opetuksen eriyttäjänä on oleellinen, koska hänellä 
on mahdollisuus vaikuttaa resursseihin esimerkiksi tuntikehyksen jakamisen 
avulla. Luovuuden ja lahjakkuuden tutkija Kari Uusikylä pohtii Helsingin Sa-
nomissa erilaisten lahjakkuuksien tukemista peruskoulussa: ”Henkilökohtais-
ten opetussuunnitelmien ja luokan sisäisen eriyttämisen lisäksi voisi kokeilla 
esimerkiksi sitä, että harrastuneet ja pitkälle edistyneet oppilaat ovat määrä-
tunnit omissa ryhmissään tekemässä tutkielmia, harrastamassa matematiikkaa, 
käsitöitä tai mitä tahansa tärkeäksi koettua. Suomessakin tästä on saatu hyviä 
kokemuksia. Ei kannata kuitenkaan puhua ’lahjakkaiden ryhmistä’. Se lei-
maa, aiheuttaa oppilaille turhaa stressiä ja saa muut oppilaat tuntemaan itsensä 
muka lahjattomiksi. On paljon kätkettyä lahjakkuutta. Eriyttäminen edellyttää 
sitä, että koulussa on tilaa, aineellisia resursseja eli rahaa ja opettajavoimia. Ei 
yksi opettaja voi revetä moneksi suurluokassa.” (Uusikylä 2006. Peruskoulus-
samme voidaan tukea lahjakkuutta. HS 3.5.2006).

Keväällä 2006 minut pyydettiin mukaan ProRexi-hankkeeseen, jonka ta-
voitteena oli pohtia tulevaisuuden haasteita koulun johtamisen näkökulmas-
ta. Hanke kesti puolitoista vuotta ja sen aikana laadittiin kolme tulevaisuuden 
kuvaa koulun kehittymiselle: uhkakuvaskenaario, mahdollisuusskenaario sekä 
todennäköinen skenaario. Tulevaisuuden skenaarioissa koulu nähdään moni-
toimiyksikkönä, jonka päällikkönä rehtori toimii. Oppilasta ohjataan koko-
naisvaltaisesti moniammatillista yhteistyötä tehden. Rehtori hallitsee kokonai-
suutta ja pitää ohjat käsissään. Tällaisen vuorovaikutuksen ja ”yhteistyöpakon” 
lisääntyessä rehtorin persoonallisuus ja tunnetaidot korostuvat entisestään. 
Uhkakuvaskenaariona taas nähdään resurssien niukkuus sekä reunaehtojen 
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joustamattomuus, joista johtuen kunnallisen koululaitoksen vetovoimaisuus 
katoaa ja alkaa syntyä uudenlaisia, yksityisiä rinnakkaiskoulujärjestelmiä. Pro 
Rexi-hanke on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 2.2.5.

Lähdin siis tutkimuksessani selvittämään rehtorin työn todellisuutta var-
jostamalla heitä heidän arkipäivässään. Päätavoitteena oli kuvata koulun joh-
tamista käytännössä ja analysoida sitä uusimman teoreettisen kirjallisuuden 
sekä tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta. Samalla tutkimukseni havainnoi 
kuinka hyvin esitetyt teoriat johtamisen onnistumiseen tarvittavista taidoista jo 
näkyivät koulun rehtorin toiminnassa ja millaiset mahdollisuudet nykyjohta-
misen haasteilla oli toteutua arkipäivän johtamistyössä. Useissa tutkimuksissa 
ja alan kirjoissa puhutaan muutosjohtamisesta, mutta muuttuuko mikään käy-
tännössä. Jo 1990-luvun alussa Leithwood (1992, 10) pohti muutosjohtajuutta 
ja asetti muutosjohtajalle kolme perustehtävää. Muutosjohtaja auttaa henkilö-
kuntaa kehittymään kohti yhteistoiminnallista ja ammattitaitoista koulukult-
tuuria, huolehtii opettajien kouluttautumisesta ja tehostaa yhteistoiminnallista 
ongelmanratkaisua. Nämä samat teemat toistuvat useissa tutkimuksissa hyväs-
tä koulun johtamisesta (ks. Sergiovanni, Fullan, Spillane).

Yksi ja yhteinen johtamiskulttuuri ei kuitenkaan sovellu kaikille kouluille 
samanlaisena, vaan tarvitaan paikallista joustavaa johtamista ja koulujen ver-
kottumista, jotta parhaat käytänteet voivat vapaasti levitä. Tästä kirjoittaa myös 
Sergiovanni, joka esittää kirjassaan strategioita, joita rehtorit voivat käyttää 
työskennellessään opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Hän määrittelee 
neljä johtajuuden strategiaa: 1) kaupankäynti (bartering), 2) tukeminen (buil-
ding), 3) velvoittaminen (bonding) ja 4) sitouttaminen (binding). Pääpaino ei 
ole siinä mikä johtamisstrategia on paras vaan siinä mitä strategiaa on järkevää 
käyttää missäkin kehitysvaiheessa olevassa koulussa. Kaupankäynti esimer-
kiksi sopii parhaiten kouluun, joka ei vielä toimi tehokkaasti. Velvoittaminen 
taas sopii parhaiten kouluun, jossa perusasiat sujuvat ja jossa on terve vuo-
rovaikutusilmapiiri. Johtaminen etenee siis vaiheittain ja jokainen porras pe-
rustuu edellisen toimivuudelle. Kaikkia neljää johtamistapaa voidaan käyttää 
myös samanaikaisesti eri vaiheissa oleviin asioihin tai ihmisiin. Sergiovannin 
mukaan esimerkiksi kaikkea muutosta vastustava opettaja vaatii kaupankäyn-
tijohtamista, oli sitten koulun strategia missä vaiheessa tahansa. (Sergiovanni 
1995, 129.) 

Laajemman johtamistyylien esittelyn jätän tutkimuksestani tarkoituksella 
pois, koska erilaisia johtamistyylien kuvauksia on jo olemassa runsaasti. Tote-
an vain, ettei ole olemassa yhtä ainoaa kaikille sopivaa ja kaikkiin tilanteisiin 
sovellettavaa johtamistyyliä. Hyvän rehtorin on tunnettava erilaisia johtamis-
tyylejä ja johtamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osattava vaihdella niitä tilanteen 
mukaan. 
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Tutkimukseni kohteena oli viisi helsinkiläistä rehtoria, joista neljä toimi 
ala-asteella ja yksi sekä ala- että yläasteella. Näkemykseni mukaan valitut 
rehtorit täyttivät esimerkiksi Northousen kuvaamat menestyvän johtajan piir-
reteoriakriteerit. Northousen (2004) mukaan oleellisimpia menestyvän johta-
misen piirteitä ovat älykkyys, itseluottamus, päättäväisyys, nuhteettomuus ja 
sosiaalisuus. Menestyvän rehtorin ominaisuuksiin on liitetty myös seuraavat 
kriteerit: hän on osallistuva ja aktiivinen, näkyvä persoona ja vuorovaikutus-
taitoinen. Hänellä on hyvä ulosanti ja esiintymistaito ja lisäksi hän on kantaa-
ottava ja rohkea, iloinen, avoin ja huumorintajuinen. 

Tutkimusaineistoni kerääminen sattui ajankohtaan, jolloin Net Effect Oy 
laati Helsingin koulu- ja oppilaitosverkoston kehittämissuunnitelman. Suun-
nitelmassa todettiin, että oppilasmäärät Helsingissä olivat lähivuosina vähe-
nemässä rajusti ja käytössä olevat koulutilat oli sopeutettava tähän muutok-
seen. Asia synnytti runsaasti keskustelua sekä koulujen sisällä että koulujen 
ulkopuolella. Huolestumista aiheutti muun muassa kysymys siitä, miten suu-
rissa yksiköissä kävisi ihmisten johtamiselle. Pennanen (2006) toteaakin, että 
”mikäli peruskoulujen koko yleisesti muuttuu kohti suurempia yksiköitä, on 
mahdollista, että asioiden johtaminen tulee entisestään lisääntymään ja tehtä-
väkuva laajenee. Samalla johtaminen, joka perustuu ihmisten huomioimiseen 
ja ihmisten johtamiseen, tullee vaikeutumaan.” (Pennanen 2006, 189.) 

Ojala tarkastelee peruskoulujen oppilasmäärän kehittymistä 1990-luvun 
alusta ja toteaa, että peruskoulujen määrä on vähentynyt, mutta oppilasmäärä 
pysynyt suunnilleen ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koulujen koot ovat 
suurentuneet – suurten koulujen määrä on lisääntynyt ja vastaavasti pienten 
vähentynyt. Ojala pohtii vaikuttaako koulujen koko johtamiseen ja vertailee 
1990-luvun lopun sekä 2000-luvun alun johtamisrooleja toisiinsa. Vertailussa 
todettiin ”opetuksen kehittämistehtävien sekä arviointitehtävien olevan rehto-
rin työssä tärkeitä koulukoosta riippumatta. Sen sijaan rehtorin hallinnollis-
ten johtamis- ja esimiestehtävien ja toisaalta rehtorin omien opetustehtävien 
voidaan todeta olevan vahvasti yhteydessä koulukokoon.” (Ojala 2007, 141–
144.) 

Vaikka koulujen lakkauttamisuhka ei suoranaisesti kohdistunut kuin yhden 
tutkimukseni rehtorin kouluun, ei huoli oman koulun tulevaisuudesta voinut 
olla näkymättä myös muiden rehtoreiden toiminnassa. Koulujen lakkauttami-
nen ja yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi puhutti rehtoreita aikana, jolloin 
juuri keskusteltiin vaatimuksesta opetuksen eriyttämiseen ja yksilöllisten oppi-
mispolkujen kehittämiseen. Toisaalta julkisuudessakin esitetyissä tulevaisuus-
skenaarioissa oli ollut esillä sekä entisen opetusministerin ehdotus eheytetystä 
koulupäivästä että ajatuksia koulujen toimimisesta moniammatillisina oppi-
miskeskuksina. Skenaario koulusta, joka sisältäisi esiopetusta, iltapäivätoi-
mintaa, neuvola- ja terveydenhoidon toimintaa, sosiaalipuolen toimintaa ynnä 
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muuta harrastustoimintaa, ei suurissa yksiköissä ja ahtaissa tiloissa pystyisi 
toteutumaan. 

Tutkimukseni empiirisessä osassa kartoitan yksittäisen koulun rehtorin ar-
kipäivää ja johtamisen nykytilaa laajalla varjostusaineistolla sekä teemahaas-
tattelulla. Tavoitteenani on antaa kattava kuvaus rehtorin työajan käytöstä ja 
työn luonteesta. Oman mielenkiintoisen lisänsä kuvaukseen antavat rehtorei-
den suorittamat itsearvioinnit. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu 
Sergiovannin, Fullanin, Spillanen sekä Golemanin tutkimuksista nykyjohtami-
seen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.





Aika hyvä rehtoriksi 11

2 Taustaa tutkimukselle

Koulun muuttuminen palvelu- ja oppimiskeskukseksi, jossa työskentelee mo-
nialaisia ammattilaisia, on monin paikoin jo toteutunut visio. Entistä moni-
mutkaisemmat sosiaaliset suhteet, uudenlaiset perhejärjestelyt ja monikansal-
lisuus vaativat nykykoululta täysin uudenlaista osaamista. Asiantuntijoita ja 
tukihenkilöitä tarvitaan yhä varhaisempaan puuttumiseen lapsen kasvamiseen 
ja oppimiseen liittyvissä ongelmissa. Tämän kaltainen yhteistyö ja moniam-
matillisuus on tullut myös koulujen haasteeksi. Yhtenä edellytyksenä sen on-
nistumiselle on sekä alueellisen että kouluyhteisön sisäisen yhteisöllisyyden 
voimistaminen.

Linnakylä ja Välijärvi toteavat, että erilaisten perhetaustojen ja sosiaalisten 
tilanteiden vaikutus koulunkäyntiin on huomattava. Pisa-tulosten vertailussa 
hyvän sosioekonomisen taustan omaavat suomalaiset lapset pärjäsivät parem-
min oppimistuloksissa. Siksi heidän mielestään tulisikin kiinnittää huomiota 
lapsen kokonaisvaltaiseen tukemiseen jo heti koulutyön alkaessa. Tässä tehtä-
vässä korostuu koulun moninaisten asiantuntijoiden rooli ja heidän välisensä 
yhteistyö sekä koulun sisällä että koulusta ulospäin.”Koulun kyky toimia yh-
teisönä, henkilöstönsä moninaisen asiantuntemuksen tehokkaasti yhdistävänä 
organisaationa nousee tällöin avainkysymykseksi. Yhteistyön lisääminen van-
hempien, oheiskasvattajien, sosiaalityön ja muiden lasten kehityksestä huolta 
kantavien tahojen kanssa on osa koulun vahvistuvaa yhteisöllisyyttä ja verkot-
tumista.” (Linnakylä ja Välijärvi 2005, 293.)

Parissa kymmenessä vuodessa on sekä opettajien että rehtoreitten toimin-
nassa tapahtunut huomattavia muutoksia. Koulun toiminnan läpinäkyvyys 
sekä ulospäin että koulun sisällä on jo tätä päivää. Opettajat koulun sisällä 
tekevät yhä enemmän yhteistyötä sekä keskenään että muiden asiantuntijoi-
den kanssa. Ympäröivän yhteisön mukanaolo koulun arkipäivässä voimistuu 
koko ajan. Vanhempien halu tietää lapsensa koulupäivän sujumisesta samoin 
kuin heidän osallistumisensa lapsen opetuksen suunnitteluun on haaste, jonka 
jokainen opettaja joutuu tänä päivänä kohtaamaan. Tiedonkulun tehostuminen 
kodin ja koulun välillä on asettanut koululle täysin toisenlaiset haasteet kuin 
vielä kaksikymmentä vuotta sitten. Koulun pysyminen suljettuna laitoksena, 
jonka päätökset ja toimintaperiaatteet jäävät tiiviisti muurien sisäpuolelle, on 
nyky-yhteiskunnassa mahdotonta. Pari kymmentä vuotta sitten vanhempien 
suhtautuminen kouluun oli vielä varovaista. Pelättiin omaan lapseen kohdis-
tuvaa painetta ja ”hankalan vanhemman” leimaa. Nyt vuorovaikutus kodin ja 
koulun välillä on rakentavampaa, vaikka vanhempien omat kokemukset kou-
lunkäynnistään saattavat vieläkin olla erityisen voimakkaasti mukana oman 
lapsen opetusta seurattaessa. Uusikylä (2006) toteaakin, että muistot omilta 
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kouluajoilta värittävät suhtautumista koulun toimintaan – usein negatiivises-
ti. Hän keräsi kirjaansa tulevien opettajien muistoja oman aikansa opettajista. 
Vanhimmat muistelut sijoittuivat ajallisesti yli 70 vuoden päähän ja nuorimmat 
taas voitiin luokitella nykykoulun opettajien kuvauksiksi. Uusikylä toteaa, että 
näinkin pitkällä aikavälillä on onneksi kehitystä hyvään suuntaan tapahtunut 
eikä entisaikojen luokkarajoja korostaneeseen opetukseen ole enää palaamista 
(Uusikylä 2006, 10). 

Tällä hetkellä tiedonkulun vaivattomuus ja ihmisten valveutuneisuus aset-
tavat koululle vaatimuksen opetella hyväksymään ”muun maailman” tunkeu-
tuminen ”pyhälle maalle”. Linnakylä ja Välijärvi pitävät koulun avautumista 
ulospäin edellytyksenä sen menestymiselle. Voimistuva vuorovaikutus ympä-
röivän yhteiskunnan suuntaan muun muassa julkaisemalla koulun arviointi-
tietoja sekä oppimistuloksia ovat osa tätä avoimuutta. ”Pyrkimys salailuun ja 
median esittämien julkisuusvaatimusten tiukka ja jatkuva torjuminen voivat 
johtaa lopulta siihen, että koulu alkaa vähitellen menettää ympäristönsä luot-
tamuksen ja tuen. Salailu lisää epäluuloja, vaikka salailun perusteet olisivat 
hyvinkin pitäviä ja tosiasioihin nojautuvia. Salailun sijaan ponnistelut tulisi 
suunnata arviointitiedon laadun jatkuvaan parantamiseen, monipuolistamiseen 
ja sille rakentuvan julkisuussuhteen kehittämiseen.” (Linnakylä ja Välijärvi 
2005, 288.) 

Rehtorin rooli koulun avautumisessa ulospäin on merkittävä. Opetuksen 
ulottaminen koulun ulkopuolelle ja asiantuntijoiden käyttö opetuksen elävöit-
tämisessä laajentavat oppimismahdollisuuksia ja tuo opetukseen sitä moninai-
suutta, jota nykypäivänä tarvitaan. Koulun linkittyminen koko ajan lujemmin 
ja tehokkaammin ympärillään olevaan maailmaan on jo itsestäänselvyys pu-
huttaessa toimivan koulun periaatteista. Koululaitoksen ylläpitäjän ja asiak-
kaan näkökulma tulee yhä tärkeämmäksi. Oppilaalla ei välttämättä ole mah-
dollisuutta vaihtaa koulua niin kuin kauppaa tai pankkia, jos niiden palvelu 
tai laatu ei ole häntä tyydyttänyt. Siksi koulun tulisi olla erityisen tarkka siitä, 
mitä se käyttäjälleen tarjoaa. Koulun tulee huolehtia tarjonnan laadusta ja olla 
eettisyydeltään ja moraaliltaan erityisen korkealla tasolla. 

Fullan (2003) kirjoittaa muutosvoimista ja moninaisuuden hallinnasta kaa-
oksen keskellä. Hän pitää tärkeänä vuorovaikutusta koulun ja yhteiskunnan 
välillä. Hän on sitä mieltä, että on kehitettävä avoimia, interaktiivisia laa-
dunarviointimenetelmiä, jotka perustuvat moraaliseen tavoitteeseen. Näiden 
avulla voidaan sitten etsiä sellaisia malleja, joita kannattaa vahvistaa ja kehit-
tää. Edelleen Fullan on havainnut vanhempien ja yhteiskunnan haluavan, että 
kouluja kehitetään, mutta toteaa samalla, ettei se onnistu ilman avoimuutta 
eikä sen aina tarvitse perustua kapea-alaiseen mittaamiseen. Tärkeintä hänen 
mielestään on, että kun luottamus syntyy, yhteiskunta pystyy ymmärtämään 
ja hyväksymään laatukriteerit. Fullanin toteaa, että julkinen arviointi on avain 
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laaja-alaiseen, pysyvään muutokseen, koska sen perusteella jaetaan resursseja 
ja tukea toiminnan kehittämiseen. (Fullan 2003, 32.)

Mitä sitten koululta odotetaan? Koulun perustehtävähän on opettaa. Oppi-
las oppii elämässä tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tätä emme voi tietenkään 
unohtaa. Mutta samalla olisi pohdittava ja arvioitava sitä, mitkä ovat noita ny-
kyajalle tärkeitä perustietoja ja -taitoja. Edelleen olisi tarkasteltava ovatko ne 
erilaisia eri yksilöiden välillä ja ovatko ne kenties muuttuneet ajan kuluessa. 
Eli ovatko elämässä tarvittavat tiedot ja taidot samat nyt kuin 20 vuotta sitten. 
Entä onko välttämätöntä, että jokainen oppilas oppii samat tiedot ja taidot. Oli-
sikojo aika ottaa yhä paremmin huomioon yksilöiden väliset erot myös lahjak-
kuuden suhteen ja tukea jokaisen kohdalla sitä perustaitoa, joka on merkittävä 
juuri hänen tulevaisuutensa kannalta. Olisiko myös aika myöntää sosiaalisten 
taitojen oppimisen merkitys? Taidot, joille ei vieläkään anneta niille kuuluvaa 
arvoa. Taide- ja taitoaineiden asemaa opetuksessa ollaan koko ajan heikentä-
mässä, vaikka juuri näiden avulla pystyttäisiin opettelemaan sekä tunne- että 
sosiaalisia taitoja – ihmisen sivistyneisyyshän näkyy nimenomaan sosiaalisten 
taitojen hallinnassa eikä niinkään kirjaviisaudessa. Sitä paitsi nykyajassa ih-
misen päässä oleva kirjatieto menettää koko ajan merkitystään, koska tieto on 
jokaisen käden ulottuvissa – muutaman napin painalluksen päässä.

Tämä asettaa tietenkin koululle haasteen, joka nykypäivän resursseilla on 
melkeinpä mahdotonta ottaa vastaan. Suurissa luokissa erilaisten oppilaiden 
tukeminen lisäresurssein kohdistuu oppilasaineksen heikompaan päähän. Tu-
kiresurssit kuluvat äidinkielessä, matematiikassa ja kielissä hitaasti edistyvien 
oppilaiden lisäopetukseen. Resurssit eivät riitä nopeammin edistyvien oppilai-
den tukemiseen, jotta myös heidän motivaationsa ja halunsa oppia säilyisi. Re-
surssit eivät tällä hetkellä myöskään riitä jokaisen lapsen erityislahjakkuuksien 
etsimiseen ja niiden kehittämiseen. Linnakylä ja Välijärvi pitävätkin osasyynä 
huippuosaajien vähäiseen määrään luokkakokojen suurenemista. ”Suomalai-
selle peruskoululle ominaiset heterogeeniset opetusryhmät edellyttävät riittä-
vän pieniä opetusryhmiä tuottaakseen myös jatkossa hyviä tuloksia. Suurissa 
ryhmissä oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen ja lisääntyneistä sosi-
aalisista ongelmista huolehtiminen vaikeutuvat varmasti entisestään. Suhteel-
lisen pienten oppilasryhmien ’saavutetusta edusta’ ei suomalainen kouluväki 
eikä vanhemmat saisi missään tapauksessa luopua.” (Linnakylä & Välijärvi 
2005, 287.)

OECD-raportin (2001) mukaan koulutuksen painopiste tulee siirtymään 
entistä enemmän eri-ikäisten ja erilaisten oppijoiden oppimisen ja kasvun tu-
kemiseen. Raportissa todetaan, että erilaisten ja monipuolisten oppimispolku-
jen luominen ja kehittäminen voivat tulevaisuudessa muuttaa nykyistä koulu-
tusrakennetta ratkaisevasti. (OECD 2001, 69–70.) 
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Näin on jo tapahtunut, sillä tämän päivän koulu haluaa keskittyä yksilöön, 
löytää hänen vahvuutensa ja heikkoutensa luomalla jokaiselle oman oppimis-
polkunsa ja ottamalla huomioon jokaisen yksilölliset taipumukset. Tosin suu-
renevat luokkakoot ja kouluyhteisöt sekä koko ajan lisääntyvät sosiaaliset ja 
kulttuuriset ongelmat asettavat sille omat rajoituksensa. 

2.1 Nykyjohtamiseen vaikuttavia tekijöitä

2.1.1 Vuorovaikutustaidoilla verkostoihin

Työssä selviytyminen on viime aikoina noussut esiin useissakin eri yhteyksis-
sä. Työpaikkakiusaamisesta ja työn aiheuttamasta stressistä puhutaan enem-
män kuin koskaan. On jopa väläytelty ideoita työajan lyhentämisestä, jotta 
koko ajan lisääntyvä työssä uupuminen saataisiin pysähtymään.

Työpaikan ilmapiirillä ja ihmisten välisellä vuorovaikutuksella on huo-
mattava merkitys työssä viihtymiselle. Työn tekeminen ilman kannustavaa ja 
keskustelukykyistä työyhteisöä, on tehotonta, mekaanista rutiinia. Ihmisten 
kanssa työskentely – vuorovaikutus – onkin tällä hetkellä yksi tärkeimmistä 
osaamisen haasteista sekä alaisten että johtajien toiminnassa. Yhteinen kes-
kustelu, jota leimaavat avoimuus, erilaisten näkökulmien huomioiminen sekä 
luottamus, on yhteisön kehittymisen kannalta oleellista. Tällaisen toimivan 
vuorovaikutuksen luonnetta ovat pohtineet muun muassa Hannukainen, Slotte 
ja Nikiforow (2006). He kuvailevat organisaation erilaisten tiimiroolien vai-
kutusta vuorovaikutukseen ja korostavat tiimien välisen yhteistyön vaikutusta 
organisaation laadun kehittämisessä. Johtajan osuus toimivien tiimien raken-
tajana on huomattava. Hannukainen ym. toteavat lopuksi, että ”arkipäivä ja 
arkipäivän pienet kohtaamiset ovat muutoksen tärkein moottori, ei muutos-
johtaminen. … On aika kääntää huomio omaan itseen, arkipäivään ja siinä 
tapahtuviin kohtaamisiin.” (Hannukainen ym. 2006, 333–334.) 

Tämän tutkimuksen mukaan rehtorin työpäivää leimaavat jatkuvat vuo-
rovaikutustilanteet sekä koulun sisällä että koulusta ulospäin. Ihmissuhteisiin 
liittyvien ristiriitatilanteiden hoitaminen ja yhtäkkisten ongelmien ratkaisemi-
nen kuuluvat kiinteästi rehtorin arkipäivään. Selviytyminen yllättävistä ja vai-
keistakin tilanteista malttia menettämättä – rauhallisuuden ja uskottavuuden 
säilyttäen – vaatii rehtorilta erityistä taitoa. Näissä tilanteissa on rehtorin itse-
tuntemuksella ja omien voimavarojen tunnistamisella ja kehittämisellä suuri 
merkitys. Itsensä johtamisesta on tullut keskeinen osa johtajuutta ja sitä pide-
tään tällä hetkellä yhtä tärkeänä kuin muiden johtamista.

Vuorovaikutuksen ja verkottumisen onnistumisessa on keskustelu- ja il-
maisutaidoilla suuri merkitys. Rehtorin persoonan ja vuorovaikutustaitojen 
välillä on yhteys. Yksi rehtori on ulospäin suuntautunut, nopea, reipas ja iloi-
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nen, toinen taas hillitympi, hitaampi, arempi ja pohtivampi. Voidaanko – ja 
millä tavoin – persoonallisuuden piirteitä muokata ”hyvän” rehtorin kriteerien 
mukaisiksi? (ks. luku 2.2.3). Tämä on tulevaisuuden johtamiskoulutuksille iso 
haaste, koska rehtorin persoonan merkitys johtamisessa tulee korostumaan. 
Tulevaisuuden monitoimikeskukset vaativat keskustelu- ja ilmaisutaitoisia jä-
seniä. Ihmisten johtaminen tulee näyttelemään yhä suurempaa roolia, koska 
jokaisen organisaation menestys perustuu yksittäisen ihmisen työpanokselle 
– hänen sitoutumiseensa ja motivoitumiseensa. Juuti väittää vuorovaikutuksen 
olevan kaiken perusta. Hän toteaa, että ”uudentyyppiset organisaatiot, jotka 
ovat parasta aikaa muotoutumassa, perustavat toimintansa yhteistyölle ja liit-
toutumiselle muiden ihmisten kanssa. Ne ovat matalia verkostonomaisia orga-
nisaatioita, joilla on paljon suhteita muiden organisaatioiden kanssa.” (Juuti 
2004, 25.) 

Luodessaan koulun sisäistä ja ulkoista verkkoa rehtori tarvitsee tietynlai-
sia kykyjä. Näistä vuorovaikutustaidot ovat tärkeimpiä. Työskennellessään 
koulunsa moninaisten asiantuntijoiden kanssa rehtori joutuu usein tilanteisiin, 
joissa hän on pakotettu luottamaan näiden asiantuntijoiden tietämykseen ja pe-
rehtyneisyyteen. Hämäläinen, Taipale, Nieminen ja Ahonen (2002) toteavat 
seuraavaa: ” Opettajat ovat käytännössä rehtorin tärkeimpiä vuorovaikutus-
kumppaneita. Rehtorintyön haastavuutta lisää tänä päivänä osaltaan se, että 
oppilaitokset ovat kovaa vauhtia muuttumassa moniammatillisten ja monikult-
tuuristen ammattiyhteisöjen suuntaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 
rehtorin on saatava muun muassa oppilashuoltohenkilöstö, terveydenhuolto-
henkilöstö ja moninainen avustava henkilöstö mukaan ammatilliseen yhteis-
toimintaan.” (Hämäläinen ym. 2002, 80.) 

Verkostoituminen ja yhteistyö alkavat siis olla organisaatioiden arkipäivää. 
Siksi on yhä enemmän keskityttävä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Moni 
työpaikka mainitsee hyvänä puolenaan avoimen keskustelukulttuurin. Käsitys 
keskustelukulttuurin avoimuudesta saattaa kuitenkin vaihdella eri työnteki-
jöiden välillä. Johtajan käsitys avoimuudesta voi olla jotain ihan muuta kuin 
työntekijän. Yhä edelleen on asioita, joita työntekijä ei välttämättä uskalla 
tuoda avoimesti esille pelätessään johtajan reaktioita. Toisaalta johtaja saat-
taa olettaa työntekijöiden automaattisesti olevan selvillä omien ratkaisujensa 
ja päätöstensä perusteista eikä niitä erikseen selvittele, vaikka avoimuus sitä 
edellyttäisi. Keskustelukulttuurin avoimuus vaatii tietynlaisia vuorovaikutus-
taitoja, joista suvaitsevaisuus ja toisen mielipiteen huomioon ottaminen ovat 
tärkeimpiä. 

Vuorovaikutukseen liittyy kiinteästi johtajuuden hajauttaminen. Spillane 
(2006) on tutkinut koulun johtamisen hajautumista koulun arkipäivässä eri-
laisten tilanteiden määrittelemissä olosuhteissa. Hän näkee johtamisen nimen-
omaan opetushallinnon, koulun rehtorin, opettajien ja muun henkilökunnan 
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välisenä vuorovaikutuksena, johon liittyvät kiinteästi erilaiset rutiinit ja työka-
lut kuten esimerkiksi kokousmuistiot, aikataulutukset, oppimistulokset ja ar-
viointikäytänteet. Koska johtaminen on hajaantunut monille ihmisille, olisikin 
Spillanen mielestä tärkeää keskittyä heidän koulutukseensa ja osoittaa heille 
sellaista tukea, joka helpottaisi heidän toimintaansa. Hajautunut johtaminen on 
siis eräänlaisen johtamisverkoston luomista sekä koulun sisällä että koulusta 
ulospäin. ”Hajautuvan johtajuuden näkökulmasta asiantunteva johtaminen ei 
ole pelkästään johtajan omien ajatusprosessien ja mielikuvien tuottamia toi-
mintoja. Asiantuntijuuden näkeminen pelkästään yksilöllisten ominaisuuksien, 
tyylien ja skeemojen koostumana hämärtää sen, että itse asiassa johtajien työ 
on vuorovaikutustyötä.” (Spillane 2006, 99.)

Spillanen kuvaamaa verkostoitumista on Helsingissä viime aikoina jo 
jossain määrin toteutettukin. Useimmissa kouluissa toimivat rehtorin kanssa 
yhteistyössä apulaisrehtori, johtoryhmä, oppilashuoltoryhmä, vastuuopettajat, 
tiiminvetäjät jne. Rehtorit taas tekevät yhteistyötä muiden alueensa rehtoreiden 
kanssa kuukausittaisissa aluerehtorikokouksissa. Spillane kuitenkin korostaa 
nimenomaan eri ryhmien välistä kommunikointia ja suunnittelua. Vastuuryh-
mien toimiminen itsenäisinä, toisistaan piittaamattomina yksikköinä ei siis rii-
tä vaan tarvitaan ehdottomasti niiden välistä kommunikointia ja yhteistyötä.

Verkostoitumista eri koulujen välillä on jo näkyvissä. Yhtenäisen perus-
koulun idea edellyttää tätä automaattisesti. Koulujen johtamista olisikin ke-
hitettävä entistä enemmän tähän horisontaaliseen suuntaan. Nyt vallalla oleva 
vertikaalinen systeemi ei vastaa koulun muutostarpeisiin eikä anna koululle 
mahdollisuutta kehittyä itsenäisesti oman alueensa tarpeiden mukaisesti. Yl-
häällä muodostettu tietämys siitä, miten koulun asioita tulisi hoitaa ja jokaisel-
le koululle ominaiset arkitodellisuuden ongelmat eivät kohtaa. Se, mitä kou-
lussa todella tapahtuu ja millaisten ongelmien kanssa painitaan jatkuvasti, jää 
opetushallinnolle vieraaksi. Käytännön tilanteissa selviäminen – niiden hoita-
miseen vaadittava kokemus ja taustan tunteminen – sekä alueen tarpeista huo-
lehtiminen tiedetään koulun tasolla parhaiten. Pennasen (2006) tutkimuksen 
mukaan rehtorit eivät pitäneet työtään riippumattomana ja itsenäisenä. He ko-
kivat, että varsinkin paikallistason päätökset rajoittivat heidän työtään merkit-
tävästi. ”Koulun toiminnan johtamista leimasi käytännön asioiden kokonais-
valtainen hoitaminen ja riippuvuus ulkoapäin tulevista päätöksistä” (Pennanen 
2006, 180). Pennanen pohtii johtajuuden kehittymistä ja toteaa edelleen: ”Voi-
daanko siis ajatella, että koska johtaminen ei ole itsenäistä ja riippumatonta, 
niin se on edelleen ulkoapäin tulevien päätösten hierarkkista toteuttamista ku-
ten aikaisemminkin? Mikäli näin ajatellaan, on se yleisen muutoskeskustelun 
näkökulmasta hyvin ristiriitaista.” (Pennanen 2006, 180.)

Horisontaalinen verkostoituminen – avoin keskustelu ja tiivis yhteistyö 
koulujen sekä oppilaitosten välillä avartaa yksittäisten koulujen näkemystä sii-
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tä, missä mennään ja miten minun kouluni sopii tähän kokonaisuuteen. Mitkä 
ovat yhteiskunnan sekä ympäröivän alueen odotukset ja miten kouluni pystyy 
niihin vastaamaan. Jos koulut eivät pysty keskustelemaan keskenään tehokkai-
ta verkostoja muodostaen, ei voida olettaa, että minkäänlainen muutos niiden 
kulttuureissa olisi mahdollinen. Horisontaalisen verkostoitumisen eli toisiltaan 
oppivien koulujen merkitystä korostaa myös se, että kaavaillussa kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksessa vanhemmille ja oppilaille annetaan vapaus valita 
koulupaikka yli kuntarajojen. 

On siis ymmärrettävä – ja tulevaisuuden tutkimuksissa näin todetaankin – 
ettei verkostoituminen pelkästään koulun sisällä riitä. Tarvitaan myös verkko-
ja ”yli rajojen” eli tiivis, molemminpuolinen vuorovaikutus opetushallintoon 
sekä muihin kouluihin ja oppilaitoksiin. Muiden koulujen opettajien ja rehto-
reiden toiminnan havainnointi sekä muiden koulujen hyviksi havaituista käy-
tänteistä oppiminen on sellaista molemminpuolista, avointa vuorovaikutusta, 
jota nykypäivänä peräänkuulutetaan. Jos näitä verkkoja ei ole tai ne ovat tehot-
tomia, voi koulun kehittäminen jäädä hyvinkin lyhytnäköiseksi kvartaalitoi-
minnaksi. Helpointahan on edetä entisten rutiinien ja käytäntöjen mukaisesti 
sen pitemmälle tulevaisuutta pohtimatta. Fullan (2001, 92) toteaa, että ”koulut 
huolehtivat opettamisesta ja oppimisesta ja kuitenkin ne ovat äärettömän huo-
noja oppimaan toinen toisiltaan”. 

Verkostoitumisen merkitys ei saa kuitenkaan jäädä vain johdon tehtäväksi. 
Yhtä lailla sen täytyy näkyä myös opettajien toiminnassa. Perinteisesti yksin 
puurtavien opettajien asenteiden muokkaaminen yhteistyöhön, joka ulottuisi 
myös koulurakennuksen ulkopuolelle, on iso haaste. Koulun sisällä tällaista 
opettajien välistä yhteistyötä on jo näkyvissä runsaastikin. Jo opiskelunsa ai-
kana opettajat tottuvat tekemään yhteistyötä ja oppivat ymmärtämään, mikä 
merkitys tällaisella yhteistoiminnalla on. Tässä suhteessa voimme olla toiveik-
kaita. Toisaalta koulun sisällä tehtävän yhteistyön määrästä ja sisällöstä on 
viime aikoina paljonkin keskusteltu julkisuudessa. Käytännöt ovat kuitenkin 
olleet hyvinkin vaihtelevia koulusta ja rehtorista riippuen. Selkeiden, yksise-
litteisten ohjeiden puuttuminen on aiheuttanut ristiriitaa ja epäsopua opettajien 
keskuudessa. Vuonna 2006 vaadittiin jokaiseen kouluun perustettavan yhteis-
toiminnasta vastaavien opettajien ryhmä, jonka avulla on tarkoitus selkiyttää ja 
yhtenäistää tällaisen toiminnan sisältöä ja käytäntöjä tulevaisuudessa. 

Luukkainen (2004, 88) kirjoittaa väitöskirjassaan koulun ja opettajuuden 
muuttumisesta. Hän toteaa, että ”uusi koulu” asettaa opettajuudelle uusia 
haasteita. Luukkainen viittaa Huuskoon, joka kirjoittaa opettajan työnkuvan 
laajenemisesta luokkahuoneen ulkopuolelle. Huusko toteaa: ”Samalla työ laa-
jenee koko oppilaitosta koskevan pedagogiikan kehittämiseksi, jossa opettajat 
toimivat oppimisympäristöjen rakentajina, muotoilijoina, virittäjinä ja koulun 
uudistajina, ns. pedagogisina konsultteina. Tässä uudessa tilanteessa opetta-
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juudelta vaaditaan joustavuutta, riskinottokykyä, luovuutta, innovatiivisuutta 
sekä yhteistyö- ja suunnittelukykyä. Opettajan odotetaan kykenevän analysoi-
maan ja arvioimaan omaa työtään sekä kehittävän opettajuuttaan yksin ja yh-
dessä muun työyhteisön kanssa.” (Huusko1999, 96–97.) Edelleen Luukkainen 
viittaa Saareen (2002, 189–197), joka nostaa koulutyön tulevaisuuden näkymi-
nä esille muun muassa instituutioiden muuttumisen, yhteisöllisyyden, kohtaa-
miset, vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen, moniammatillisen yhteistyön, 
muutoksen, ihmissuhde- ja akateemiset taidot, suunnittelutaidot, kulttuurisen 
osaamisen ja asiantuntijuuden. (Luukkainen 2004, 88.)

Vuorovaikutustaidoista puhuminen johtamisen tasolla edellyttää niiden ar-
vostamista myös oppimisen tasolla. Opetusmenetelmien uudistaminen ja suun-
taaminen omatoimiseen tiedonhakemiseen sekä kriittiseen ja analyyttiseen tie-
don käsittelyyn edistää aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvamista. 
Väittely- ja keskustelutaito opettaa keskittymään myös toisen kuuntelemiseen 
ja tarkastelemaan asioita laajemmasta näkökulmasta. Tulevaisuuden yhä mo-
nimutkaisemmassa ja monipuolisemmassa yhteiskunnassa tämä taito tulee ole-
maan merkittävä hyvinvoinnin kannalta. Keskustelutaitoiset kansalaiset paran-
tavat kaikkien hyvinvointia ja lisäävät maamme kilpailukykyä. ”Koulutuksen 
tulisi antaa hyvän elämän eväät yhä kirjavammaksi käyvälle nuorisollemme” 
(Björklund, Aulanko 2005).

Pennanen (2006) kirjoittaa transmodernista ajattelutavasta ja viittaa Pelto-
rantaan, joka on todennut, että transmodernissa ajassa korostuvat yhteisöllisyys, 
kokonaisvaltainen ihmiskuva sekä luonnon ja ihmisen välinen vuorovaikutus. 
Pennanen lisää näihin piirteisiin kokemuksellisuuden sekä elämyksellisyyden, 
jotka ilmenisivät nimenomaan koulumaailmassa. Hän on kuitenkin sitä mieltä, 
että ”huolimatta elämyksellisen opetuksen tiedostamisesta jo tälläkin hetkellä, 
käytännön opetus pohjautuu edelleen vanhoihin kovien arvojen menetelmiin. 
Siirtyminen transmodernismin arvomaailmaan ei näy tällä hetkellä vielä kou-
lumaailmassa tai päätöksenteossa, mutta uuden ajattelutavan edustajia on ole-
massa.” (Pennanen 2006, 55.)

Verkostoituminen pakottaa koulut vuorovaikutukseen sekä keskenään että 
opetusviranomaisten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulun sisällä ta-
pahtuvan verkostoitumisen kannalta on tärkeää yhteisen toimintamallin kehit-
täminen. Tämä vaatii rehtorilta selkeän kuvan muodostamista koulukulttuuris-
ta – koulun rutiineista ja niiden vaatimista toimenpiteistä. Säännöllinen ja joh-
donmukainen suunnittelu, muistioiden tekeminen, pelisääntöjen päivittäminen 
sekä rutiinien kirjaaminen ja niistä muistuttaminen on edellytys toiminnan 
jämäkkyydelle. Rehtorin on itse tunnettava johtoryhmän jäsenille sekä tiimien 
vetäjille jaetut vastuualueet ja osattava nimetä niihin sopivat vastuuhenkilöt. 
Vasta tämän jälkeen onnistuu johtajuuden hajautuminen. Spillane kirjoittaa: ” 
… johtaminen on aina hajautunutta. Haaste koulun johtamiselle onkin, kuinka 
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tämä johtajuus on hajautunut – missä määrin se on jaettu erilaisten rutiinien 
hoitamiseen, keitä eri rutiinien hoitaminen koskee ja kuinka tilanne määrittää 
tätä hajautumista.” (Spillane 2006, 95.)

2.1.2 Jaetusta hajautettuun johtamiseen

Tämä tutkimus ei käy syvällisemmin selvittämään, mitä tarkoitetaan jaetulla 
johtajuudella, koska johtajuuden jakaminen alkaa olla itsestään selvää ja tut-
tua käytäntöä useimmissa kouluissa. Helsingin seudulla koulujen rehtoreille ja 
johtoryhmille järjestetään koulutusta, jonka tavoitteena on määritellä johtoryh-
män ja rehtorin roolit sekä selkiyttää tehtäväjakoa. Johtoryhmien lisäksi kou-
luissa toimii opettajatiimejä sekä vastuuryhmiä, jotka on muodostettu esimer-
kiksi luokkatasojen, opetettavien aineiden tai erilaisten kehittämishankkeitten 
mukaisesti. Myös oppilashuoltoryhmien koko ajan voimistuva rooli koulun 
johtamisessa on sekä nykyhetken että tulevaisuuden suurimpia haasteita. Jaet-
tu johtajuus on siis jo todellisuutta. 

Sen sijaan on syytä tarkastella, mitä Spillane tarkoittaa termillä distributed 
leadership. Distributed leadership, joka on käännetty suomeksi ”hajautunut/
hajautettu johtaminen”, sisältää jotakin muutakin kuin jaetun johtamisen. Vas-
tuualueet on määritelty yksityiskohtaisemmin ja vastuuhenkilöt nimetty tar-
kemmin. Tiivis yhteistyö – suunnittelu ja toteuttaminen – eri ryhmien välillä on 
edellytys hajautetulle johtamiselle. Spillanen tarkoittama hajautunut johtami-
nen pakottaa johtajan pohtimaan omia johtamisrutiinejaan ja diagnosoimaan, 
mitä tehtäviä tai toimintoja sisältyy päivän rutiineihin, kuka on vastuussa nii-
den suorittamisesta, mitä työkaluja niiden suorittamiseen tarvitaan ja mihin 
johtamistoimintoon tai organisaation tavoitteeseen ne liittyvät. Linkittäminen 
pelkästään johtamistoimintoon ei riitä vaan on mietittävä miten nuo rutiinit 
ovat yhteydessä opettamiseen ja oppimiseen. Spillane puhuu johtajaopettajista 
(leading teachers) ja apujohtajista (among leaders) sekä muodollisista ja epä-
muodollisista johtajista, jotka sitoutuvat suorittamaan jonkin johtamisalueen 
ja ottamaan vastuun sen toteutumisesta. Tässä on suuri merkitys eri johtaji-
en välisellä sekä johtajien ja alaisten (followers) välisellä vuorovaikutuksella 
sekä tätä vuorovaikutusta leimaavilla kunkin tilanteen määrittelemillä ehdoil-
la. (Spillane 2006, 34.)

Harris (2002) tutki menestyvien koulujen johtajuutta. Hän totesi, että ym-
märtääkseen johtamiskäytäntöä oli yksilötason sijasta keskityttävä tarkastele-
maan kouluyhteisön tasoa ja johtajuuden hajautumista (distributed leadership) 
siinä. Harrisin mukaan tutkimuksien keskeinen viesti oli, että menestyneet 
johtajat ymmärsivät ja hyväksyivät omat rajoituksensa oman johtamisensa ja 
jaksamisensa kannalta ja näkivät tehtävänsä johtajana ennen kaikkea muiden 
valtuuttamisena (empowering) ja muiden mukaanottamisena. Yksinjohtamisen 
– ”ylhäältä alaspäin” – aika on Harrisin mielestä ohi. Harris viittaa Jacksoniin 
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(forthcoming), joka on todennut, että huolimatta vuosikymmeniä kestäneis-
tä pohdinnoista emme vieläkään täysin ymmärrä mikä hajautetun johtamisen 
idea on ja miltä sen tulisi näyttää koulun toiminnassa. Kun hajautunut johtami-
nen parantaa koulun tuloksia ja vaikuttaa suoraan opettamiseen ja oppimiseen, 
se on parhaimmillaan ja rohkaisee kouluja toimimaan avoimemmin ja yhtei-
söllisemmin. Pahimmillaan se on jälleen yksi tarpeeton ja turha teoria, joka on 
todettu harhaanjohtavaksi. (Harris 2002, 8.)

Gronn pohtii artikkelissaan johtajuuden (leadership) merkitystä ja esittää 
muutamien tutkijoiden väitteitä siitä, ettei yksilötason johtajuutta itse asiassa 
ole olemassakaan. Johtamisen sijasta olisi näiden tutkijoiden mielestä tutkit-
tava tehokkaan organisaation toimimista käytännössä (Lakomski 1998, Calder 
1997). Gronn kuvaa hajautettua johtajuutta ja toteaa, ettei se ole mikään uusi 
idea. Hän esittää muutaman esimerkin hajautetun johtajuuden ideasta jo 60-lu-
vulta (Hodgson & al. 1965, Gibb 1968). Gronn nostaa esiin kaksi kysymystä: 
miksi hajautetusta johtamisesta on alettu puhua vasta nyt ja onko hajautetun 
johtamisen idea jotenkin muuttunut aikojen kuluessa. Hän toteaa lopuksi, että 
johtajuudella on edelleen tärkeä rooli tehokkaan toiminnan aikaansaajana ja 
että johtajuuden hylkääminen olisi harkitsematonta. (Gronn 2000.)

Timperley tutki neljän vuoden ajan seitsemän koulun toimintaa hajautetun 
johtamisen näkökulmasta. Hän sanoo, että muutoksen aikaansaamiseksi ei riitä 
se, että visio ja muutostoiminta ovat yhden vahvan johtajan varassa. Tänä päi-
vänä tarvitaan uudenlaista ajattelua johtajuuden hajautumisesta useammalle 
ihmiselle erilaisissa tilanteissa. Timperley korostaa sitä, että hajautettu johta-
minen ei ole samaa kuin tehtävien jakaminen eri ihmisille vaan se on useiden 
johtajien ja alaisten välistä dynaamista vuorovaikutusta. Vuorovaikutusta, jos-
sa johtajat vaikuttavat alaisiinsa, mutta myös alaiset vaikuttavat johtajiin. Hän 
olettaa, että johtaminen on jo kouluissa hajautettua, mutta haluaa tutkimuk-
sellaan selvittää miten se on hajautettu ja millä tavoin hajautettu johtaminen 
on tehokasta. Timperleyn tutkimusaineiston analyysi perustuu pääosin siihen 
viitekehykseen, jonka Spillane, Halverson ja Diamond (2004) ovat esittäneet. 
Vaikka johtajuuden hajautuminen opettajille onkin haluttua ja toivottua, niin 
Timperley kehoittaa käyttämään harkintaa. Johtajuuden hajauttaminen opetta-
jalle ei hänen mukaansa automaattisesti tuo mukanaan sitä kunnioitusta ja auk-
toriteettia, jota johtajalla tulisi olla. Opettajalla ei välttämättä ole edes taitoa tai 
asiantuntemusta hoitaa johtajuutta. Timperley toteaa tutkimuksensa tuloksissa, 
että johtajuuden hajauttamisessa on aina riskinsä. Hän sanoo, että hajautettu 
johtaminen kannattaa, jos sen laatu saa opettajat käyttämään tehokkaampia 
tapoja opettaa. Tuon laadun kehittämiseen tulisi hänen mielestään tähdätä. 
(Timperley 2005.) 

Myös Sergiovanni puhuu yhteisöllisyyden ja jakamisen merkityksestä. 
Hän sanoo, että suurin osa rehtoreista ja kouluista kuvaa mielellään yhteisö-
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ään ”välittäväksi oppimisyhteisöksi”. Mutta kun sitten aletaan puhua kouluista 
monien eri johtajien yhteisöinä, rehtorit tuntevatkin olonsa vaivautuneeksi. 
(Sergiovanni 1995, 129.) Sergiovanni ei käytä termejä distributed tai shared, 
mutta tarkoittaa samaa kuin Spillane toteamalla, että edistykselliset johtajat 
ovat rohkeita ja pystyvät jakamaan vastuuta delegoimalla vaikutusvaltaansa 
muille. Kun yhteisöllisyyttä luodaan, on Sergiovannin mukaan tärkeintä se, 
mitä yhteisö jakaa keskenään, mihin yhteisö uskoo ja mitä yhteisö haluaa saa-
da aikaan. Tämä jaettu ajatusrakenne, yhteishenki, on hänen mielestään tär-
kein vaikutusvallan perusta. Koska ei ainoastaan rehtorilla vaan myös kaikilla 
yhteisön jäsenillä on yhtäläinen velvollisuus ilmentää yhteisön arvoja, sekä 
rehtorit että opettajat jakavat myös velvollisuuden johtaa. Sergiovannin mie-
lestä menestyvä johtaja on sellainen, joka tukee muiden johtajuutta ja kykenee 
olemaan ”johtajien johtaja”. Menestyvä johtaja on myös itse hyvä yhteisön 
jäsen. (Sergiovanni 1995, 133–134.)

2.1.3 Ihmisten johtaminen – tunnetaidot

Pohdittaessa menestyvän johtajan ominaisuuksia painotetaan tänä päivänä yhä 
enemmän yhteisöllisyyden luomista. Yhteisöllisyyden luominen koostuu hy-
vin pitkälle tavasta johtaa ihmisiä eli henkilöstö- ja tunnejohtamisesta sekä 
rehtorin oman persoonan vaikutuksesta johtamistyyliin. Pennanen (2006, 175) 
toteaa tutkimuksessaan, että ihmisten johtaminen on tällä hetkellä ajankohtaan 
liittyvän kirjallisuuden perusteella varsin keskeisellä sijalla. Hän viittaa ihmis-
ten johtamista sekä muutosjohtamista käsitteleviin tutkimuksiin (Juuti 2001, 
Nivala 1999, Isosomppi 1996, Hämäläinen 2004).

MacWilliam ja Hatcher (2007) toteavat artikkelissaan kuinka vain muu-
tama vuosikymmen sitten pidettiin pelottelua ja uhkailua tehokkaan rehtorin 
tunnusmerkkeinä. Nyt heidän mielestään kuitenkin jo ymmärretään, ettei tuol-
lainen vallankäyttö sovi suotuisan oppimisilmapiirin luomiseen. He viittaavat 
Finemaniin (1993, 2000), joka on todennut, että tunteita pidettiin kahteen vii-
meiseen vuosikymmeneen saakka feminiinisinä, yksityisinä ja irrationaalisina 
– täysin ulkopuolella maskuliinisesta työmaailmasta. Siksi kirjoittajat puhu-
vatkin uudesta tyylistä johtaa koulua, jota he kutsuvat termillä leaderliness. 
Tämä uusi tyyli korvaa etäisyyden empatialla, kylmyyden lämmöllä ja vallan 
yhteistyöllä. Leaderliness peilaa tutkijoiden mielestä laajemminkin pyrkimystä 
pehmentää johtajuutta kouluissa. Heidän artikkelinsa pyrkii tutkimaan sellais-
ta emotionaalista ja eettistä toimintaa, mikä on edellytys tälle johtamistavalle. 
(MacWilliam ja Hatcher 2007.)

Sergiovanni kirjoittaa paljon yhteisöllisyyden merkityksestä ja johtami-
sen jakamisesta yhteisön jäsenille. Hän käyttää tässä termiä followers, jolle 
on vaikea keksiä vastaavaa suomenkielistä sanaa. ”Alaiset” koetaan usein 
väheksyvänä terminä kun taas ”seuraajat” ei kuvaa tarpeeksi hyvin Sergio-
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vannin tarkoittamaa termiä. Koulumaailmassa followers tarkoittaa lähinnä 
työyhteisön jäseniä eli opettajia, koulunkäyntiavustajia, oppilashuoltoryhmää 
(= erityisopettaja, psykologi, kuraattori, terveydenhoitaja, rehtori) sekä koulun 
muuta henkilökuntaa (kouluisäntä, keittiöhenkilökunta, kouluhuoltajat). Ser-
giovannin mukaan hyvät yhteisön jäsenet (followers) johtavat itse itseään. He 
ajattelevat itsenäisesti, arvioivat itseään ja hyväksyvät vastuut ja velvollisuu-
det. He uskovat siihen mitä tekevät ja välittävät siitä. He ovat motivoituneita ja 
siksi ymmärtävät mikä on koululle tärkeää. He tekevät työnsä hyvin ja sinnik-
käästi ilman jatkuvaa kontrollia. Sen sijaan alaiset (subordinates) tekevät sen, 
mitä heidän odotetaan tekevän ja vain vähän sen lisäksi. He haluavat tarkkaan 
tietää, mikä heille kuuluu ja suorittavat sen kontrolloidusti. Alaiset eivät ole 
Sergiovannin mukaan sitoutuneet arvoihin tai ideologeihin vaan odottavat joh-
tajan sanelevan heille säännöt, määräykset ja odotukset. Toisin sanoen alaiset 
uskovat auktoriteettia kun taas yhteisön jäsenet uskovat arvoja. (Sergiovanni 
1995.)

Jokaisessa koulussa on Sergiovannin kuvaamia työntekijöitä. Erilaisten 
ihmisten kanssa toimeentuleminen on yksi rehtorin tärkeimmistä tehtävistä. 
Työyhteisön ilmapiiri vaikuttaa työntekijöiden motivoitumiseen ratkaisevasti. 
Ilmapiirin luomisessa on rehtorin johtamistavalla merkitystä. Koulun ilmapiiri 
rakentuu ihmissuhteista ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Vuorovaiku-
tus taas vaatii tunnetaitoja sekä rehtorilta että alaisilta. Positiivinen ja kannus-
tava ilmapiiri saa ihmiset ponnistelemaan yhteisen hyvän vuoksi ja tekemään 
parhaansa onnistuakseen siinä. Tulevaisuuden rehtorilta vaaditaan yhä taita-
vampaa vuorovaikutusta henkilökunnan kanssa. Dayn mukaan tutkimukset 
monissa maissa osoittavat, että huolimatta moninaisista tuloksellisuuden vaa-
teista, menestyvät rehtorit panostavat ihmisiin ja prosesseihin enemmän kuin 
tuloksiin (Day 2005, 287).

O’Connor (2004) kirjoittaa tutkimuksessaan positiivisen ilmapiirin merki-
tyksestä yksilön ja yhteisön työmotivaatiolle ja sanoo rehtorilla olevan keskei-
nen rooli sen luomisessa. O’Connorin tutkimus osoittaa, että tunteet vaikutta-
vat sekä rehtorin oman itsensä johtamiseen että muiden johtamiseen. Rehtorit 
pitivät esimerkkinä olemista ja itsetuntemusta tärkeinä osina johtamistaan. 
Tutkimuksensa lopussa O’Connor toteaa, että huolimatta kokemastaan yksi-
näisyydestä, eristäytyneisyydestä, kyvyttömyydestä hoitaa vaikeita henkilös-
töasioita jne. rehtorit pitivät tärkeänä tunnistaa omat tunteensa ja huolehtia 
omasta tunnehyvinvoinnistaan. O’Connor esittääkin lopuksi kysymyksen onko 
se hinta, jonka rehtorit joutuvat maksamaan tunteistaan, liian korkea ja voisiko 
sitä jakaa rehtoreiden ja organisaation kesken. (O’Connor 2004, 56.) 

Nykykoulutuksen korkea taso sekä rehtorin toimen ”pääsyvaatimukset” ta-
kaavat jo sen, että johtamiseen vaadittavat älylliset lahjat sekä tekninen tietotai-
to – hallinnollisten asioitten hoitaminen – ovat kunnossa. Olisiko nyt siis aika 
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siirtää johtamisen painopiste koulun sisälle – oppimiselle suotuisan ilmapiirin 
rakentamiseen, opetuksen kehittämiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja moti-
voimiseen ja näiden rinnalla myös rehtoriin itseensä eli hänen persoonaansa ja 
itsetuntemukseensa. Onhan todettu, että onnistuneen johtamisen edellytyksiä 
ovat yhteisöllisyyden rakentaminen, henkilökunnan sitouttaminen työn kun-
nolla tekemiseen, opettajien erityisosaamisten ja persoonallisten taitojen saa-
minen näkyviin ja työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä vuorovaikutustaitoja 
että jaksamista vahvistavin keinoin. Näiden osa-alueiden hallinta ei ole itses-
täänselvyys vaan alue, joka vaatii monipuolista valmennusta ja oppimista.

Isokorpi ja Viitanen kirjoittavat laajasti tunteiden ja tunnetaitojen merki-
tyksestä työyhteisössä. He esittävät kirjassaan tunnetaitojen kehittämiseen so-
veltuvan TUTA- oppimisohjelman, jonka tavoitteena on opetella käyttämään 
ja hyödyntämään tunneälytaitoja (2001, 136). Tunneälytaitojen merkitys työ-
yhteisössä näkyy muun muassa toisen huomioonottamisessa ja välittämisessä. 
Tunneälytaitojen hallitseminen parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja edesauttaa 
jaksamista. Isokorpi ja Viitanen viittaavat kirjassaan Käyhtyyn (1999), joka 
on sanonut ”Jos työyhteisössä on välittämistä, syntyy turvallisuutta ja luovaa 
ajattelua toisen hyväksi. Jos välittäminen ei ole muuta kuin ammatillisuutta ja 
teknisesti pätevää toimintaa, niin kokonaisuus jää puutteelliseksi.”

Isokorpi (2004) kirjoittaa tunneälytaitojen kehittämisestä ja esittää Go-
lemanin, Boyatzisin ja McKeen (2002) mallin itseohjautuvasta oppimisesta. 
Itseohjautuva oppiminen sisältää viisi muutokseen ja kehittymiseen johtavaa 
oivallusta. Ensimmäinen oivallus on ihanneminän kehittäminen – kuka minä 
haluan olla. Toinen oivallus on oppia tuntemaan itsensä – kuka todella olen. 
Kolmas oivallus on kehittymissuunnitelman laatiminen ja neljäs uusien tapojen 
kokeileminen ja harjoittaminen eli itseohjatun oppimisen oivallus. Viidentenä 
ja keskeisenä oivalluksena Isokorpi mainitsee olevan, että ”ihminen tarvitsee 
myös toisia ihmisiä voidakseen rakentaa ihanneminänsä ja tunnistaa todellisen 
minänsä, löytää vahvuutensa ja heikkoutensa, laatia oman kehittymissuunni-
telmansa sekä kokeilla ja harjoitella uusia taitoja” (Isokorpi 2004, 42).
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Harjoittelu
• uudet toimintatavat
• uusien hermoratojen

kehittyminen taidoksi

1. lhanneminä
Kuka minä
haluan olla?

2. Todellinen minä
Kuka minä olen?

3. Kehittymissuunnitelma
Omien vahvuuksien ja

heikkouksien kehittäminen

4. Kokeilu
Uudet toimintatavat,

ajatukset, tunteet

5. Luottamuk-
sellisten ihmis-

suhteiden
kehittäminen

Apu ja tuki proses-
sin eri vaiheissa

Vahvuuteni
Miltä osin ihan-

neminä ja
todellinen

minä vastaavat
toisiaan?

Heikkouteni/puutteeni
Miltä osin ihanneminä

ja todellinen minä poik-
keavat toisistaan?

Kuvio 1. Itseohjatun oppimisen teoria Goleman, Boyatzis & McKeen 2002, 110 mu-
kaan (Isokorpi 2004, 40).

Hämäläinen, Taipale, Salonen, Nieminen ja Ahonen (2002) kirjoittavat ihmis-
suhteiden merkityksestä rehtorin työssä. He toteavat, että ”ammattitaitoisen 
rehtorin on osattava yhdistää oppilaitoksen toimintaa edistäessään johtamisen 
inhimillinen puoli eli vuorovaikutus, johtamisen tekniikka ja arkielämän rea-
lismi”. He mainitsevat myös, että ”rehtorin ammatissa tarvitaan suoraa toi-
meenpanevaa johtamista sekä vaikuttavaa ja osallistavaa johtamista. Suorassa 
ja toimeenpanevassa johtamisessa vuorovaikutus rakentuu selvien sanallisten 
toimintaohjeiden avulla, mutta vaikuttavassa ja osallistavassa johtamisessa se 
pitää sisällään myös nonverbaalisen viestinnän tutkimista, tulkintaa ja ymmär-
tämistä.” (Hämäläinen ym. 2002, 77–78.)

Ihmisten johtaminen edellyttää rehtorilta tunnetaitoja, joista kannustami-
nen, rohkaisu ja tulevaisuuteen toiveikkaasti suhtautuminen ovat tärkeimpiä. 
Juuti (2004) kirjoittaa toivon johtamisesta ja tarkoittaa tällä sellaista johtamis-
tapaa, joka kaikista maailman huolista ja murheista huolimatta saa ihmisissä 
aikaan iloa ja halua tehdä työtä. Hän toteaa (2004, 34), että ”toivon johtaminen 
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on hyvien ihmissuhteiden vaalimista”. Yhtenä tärkeänä esimiehen tehtävänä 
Juuti näkee ihmissuhteisiin liittyvien tunteiden käsittelyn ja niistä puhumisen. 
Varsinkin kun suuri osa johtajan työstä muodostuu juuri tästä. Juuti tiivistää 
lopuksi, että ”toivon johtaminen on kykyä havaita ja havainnoida omia tun-
teita sekä kykyä eritellä niitä ja halua puhua niistä muille. Toivon johtaminen 
on myös halua antaa tilaa muiden tunteille ja uteliaisuutta kuunnella muiden 
kokemuksia, olivatpa ne mitä tahansa.” (Juuti 2004, 41.)

Sergiovanni puhuu motivointistrategiasta ja esittelee motivoimiseen uuden-
laisen mallin perinteisen rinnalle. Perinteisesti on ajateltu, että se, mikä palki-
taan, tulee tehdyksi. Ongelmana Sergiovannin mukaan tällöin on se, että se saa 
ihmiset sitoutumaan työhönsä laskelmallisista syistä. Uuden mallin mukaan 
taas se, mikä on palkitsevaa, tulee tehdyksi ja vieläpä hyvin, ilman tiukkoja 
ohjeita tai kontrollia, koska ihmisillä on sisäinen motivaatio työn tekemiseen. 
Sergiovannin mukaan ihmiset arvostavat eniten sitä, mihin uskovat, miten he 
tuntevat, kuinka hyvin he tuntevat kuuluvansa yhteisöönsä ja kuinka hyvin he 
voivat jakaa sen normit ja kulttuurin. (Sergiovanni 1995, 51–52.)

Åhman kirjoittaa, että itsensä johtaminen merkitsee vallankumousta. Hän 
pohtii sitä, miksi itsensä johtamista on johtamiskeskusteluissa vähätelty ja jä-
tetty jopa huomioimatta kokonaan. Kuitenkin menestyvä johtaminen nimen-
omaan perustuu siihen, että johtajalla on kyky analysoida omaa mieltään ja 
kehittää vuorovaikutustaitojaan. Åhman toteaa kirjassaan seuraavaa: ”Oman 
mielen johtamista pidettiin väitöskirjani tuloksissa yksilön menestymisen kan-
nalta tärkeänä kaikille organisaatioissa toimiville yksilöille, mutta vielä hieman 
tärkeämpänä kuin muille sitä pidettiin johtaja- ja esimiesasemassa oleville. Tu-
losten mukaan oman mielen johtamiseen tähtääviä kehittämistoimia on tehty 
melko vähän, vaikka sen merkitys yksilön menestymiselle ja sen kehittäminen 
koetaan tärkeäksi. Näin löytyi yksi osa-alue, jossa on selkeästi menestymiseen 
johtavaa käyttämätöntä potentiaalia.” (Åhman 2004, 123.)

Tukiainen (1999) pohtii liiketoiminnan johtamisen (management) ja ihmis-
ten johtamisen (leadership) eroa ja toteaa, että ”juuri yhteistyö ja tiimityös-
kentelyn kehittäminen vapauttaa rehtorin paineesta hankkia itselleen kaikki 
mahdollinen tietotaito”. Hän viittaa Leithwoodin, Begleyn ja Bradleyn (1994, 
6–11) ennustukseen siitä, että ”rehtorin paikka tulevaisuuden kouluissa on eri-
laisten tiimien jäsenenä opettajakunnan osana ennemminkin kuin opettajakun-
nan edessä tai yläpuolella (Tukiainen 1999, 31).

Asioiden (management) ja ihmisten (leadership) johtamisen eroavaisuuksia 
on tutkittu paljonkin. Koulun johtamisessa asioiden johtaminen on esimerkiksi 
resurssien jakamista, budjetointia, suunnitelmien ja työjärjestysten laatimista 
ja henkilökunnan sijoittelua. Ihmisten johtaminen on taas opetuksen järjeste-
lyä, arvojen laatimista, visiointia, pelisääntöjen luomista ja vuorovaikutusta 
– yhteistä keskustelua ja positiivisen ilmapiirin luomista. Sydänmaanlakka 
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(2004) sanoo kirjassaan kehittävänsä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa 
johtamiseen. Tässä lähestymistavassa asioiden, ihmisten ja itsensä johtaminen 
yhdistetään toisiinsa, koska käytännössä ne ovat päällekkäisiä eikä niitä voi 
erottaa toisistaan. Hän kirjoittaa seuraavasti: ”Tätä kahtiajakoa tulisi tänä päi-
vänä kyseenalaistaa. Se on alkanut elää omaa elämäänsä ja pahimmillaan estää 
meitä näkemästä johtamisen todellista luonnetta. Asioiden ja ihmisten johta-
minen tulisi integroida ja nähdä se yhtenä kokonaisuutena.” (Sydänmaanlakka, 
2004, 23.)

Sydänmaanlakka (2004) korostaa itsetuntemuksen merkitystä johtamisessa 
ja toteaa, että ilman itsetuntemusta ei muiden johtaminen onnistu. Hän ihmet-
telee sitä, ettei itsensä johtamista ole sen enempää tutkittu, vaikka se hänen 
mielestään olisi erittäin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Sydänmaanlakka 
kirjoittaa: ”Voisi olettaa, että siitä tulee hyvin oleellinen ja tutkittu alue tule-
vaisuudessa. Kokonaiskuntoisuuden käsite saattaa olla hyvä lähtökohta tule-
vaisuuden itsensä johtamisen tutkimuksille.” (Sydänmaanlakka 2004, 68.)

Henkinen

• arvot
• tarkoitus
• henkilökohtaiset

päämäärät
• henkiset virikkeet
• elämän tasapaino

Ammatillinen

• avaintehtävät
• tavoitteet
• osaaminen
• palaute
• kehittyminen

Fyysinen

• ravinto
• liikunta
• uni
• riittävä lepo
• rentoutuminen

Sosiaalinen

• parisuhde
• perhe
• ystävät
• harrastukset
• yhteisöllisyys

Psyykkinen

• energia
• oppiminen
• positiivisuus
• itseluottamus
• päätöksenteko

Kuvio 2. Kokonaisuuskuntoisuuden osa-alueet (Sydänmaanlakka 2004, 66).
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Sekä Sydänmaanlakka että Åhman korostavat itsensäjohtamisen taitoja. It-
sensäjohtamiseen liittyy itsetuntemus, itseluottamus ja refl ektointitaito. Nämä 
taidot liittyvät kiinteästi myös tunneälyyn. Oman itsensä ja oman persoonal-
lisuutensa tutkiminen ja tunteminen ovat edellytyksiä onnistuneelle johtami-
selle. ”Tällainen jatkuva itsetutkiskelu ja oman herkkyyden kehittäminen ovat 
välttämättömiä uudessa johtajuudessa” (Sydänmaanlakka 2004, 200).

Aaltonen, Heiskanen ja Innanen puhuvat kirjassaan arvojohtamisesta. He 
pohtivat arvojen merkitystä yhteisölle ja johtajan roolia arvojen ”jalkauttaja-
na”. Heidän mukaansa johtajan tehtävä on pitää arvot, visio ja strategiat koko 
ajan selkeinä mukana työyhteisön toiminnassa. Aaltonen ym. pohtivat myös 
management ja leadership sanojen eroja. Koska suomenkielessä on vain yksi 
sana ”johtaminen”, he ehdottavatkin, että management käännettäisiin suomek-
si johtaminen ja leadership johtajuus. Johtaminen kertoo heidän mielestään 
enemmän tekemisestä ja toiminnasta kun taas johtajuus on enemmän persoo-
nallista taitoa johtaa sekä tulevaisuuden ja kokonaisuuden hahmottamista. Aal-
tonen ym. jakavat johtamisavaruuden neljään ulottuvuuteen: nyt-ulottuvuu-
teen, tulevaisuus-ulottuvuuteen, rationaaliseen ulottuvuuteen ja emotionaali-
seen ulottuvuuteen. Näistä ulottuvuuksista emotionaalinen ulottuvuus sisältää 
ihmisten johtamisen. Pystyäkseen tuntemaan muita johtaja tarvitsee itsetun-
temusta. Itsetuntemuksen kautta hän ymmärtää jokaisen yksilön merkityksen 
yhteisön tavoitteiden saavuttamisessa. ”Hän osaa olla tarvittaessa jämäkkä ja 
tarvittaessa joustava. Tunneälyn piirteet ovat osa tätä johtamisulottuvuutta.” 
(Aaltonen ym. 2003, 189.)

Gronn (2003) on pohtinut leadership-käsitteen merkitystä käytännössä jo 
vuosikymmenien ajan. Hän toteaa, että tähänastiset leadership-käsitteen mää-
rittelyt ovat olleet erittäin epäselviä ja ongelmallisia. Artikkelissaan Gronn 
yrittää selvittää miten leadership ja management eroavat toisistaan ja millä 
kriteereillä johtaminen voi olla leadership-johtamista tai management-johta-
mista. Hän toteaa lopuksi, että ”onko sillä loppujen lopuksi merkitystä kum-
malla tavalla johtamista kutsutaan” (Gronn 2003, 270). Fullan taas toteaa, ettei 
ole koskaan pitänyt leadership- ja management-johtamisen erottamisesta toi-
sistaan, koska molempia joka tapauksessa tarvitaan. Ainoa oleellinen eroavai-
suus, mikä voidaan näiden johtamistapojen käyttämisen välillä selvästi osoit-
taa, on Fullanin mielestä se, että ”leadership-johtamista tarvitaan sellaisten 
ongelmien ratkaisemiseen, joihin ei ole helppoja, yksiselitteisiä vastauksia” 
(Fullan 2001, 2). Mäkelä (2007) taas viittaa Minzbergiin, joka on esittänyt 
mielipiteenään, että nykyään korostetaan jo liikaa ihmisten johtamista (leader-
ship). Mäkelä tosin sanoo ymmärtävänsä Mintzbergin mielipiteen, koska hän 
on saanut vaikutelman, että tämä korostaa edelleen management-johtamista 
(Mäkelä 2007, 59).
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Mäkelä esittää kirjassaan (2007, 62) mielenkiintoisen kuvion manager- ja 
leader-johtajien eroista, jonka on laatinut Bennis (1989 ja 1977). Kuvio on 
seuraavanlainen:

Taulukko 1. Manager- ja leader-johtajien eroista Bennisin mukaan (Mäkelä 2007, 
62).

Manager-johtaja Leader-johtaja

• hallinnoi
• kopio
• ylläpitää
• uskoo kontrolliin 
• lyhyen ajan ratkaisuja
• kysyy kuinka ja milloin
• katse on alhaalla
• hyväksyy nykytilan
• perinteinen hyvä sotilas
• tekee asiat oikein

• innovoi
• alkuperäinen
• kehittää
• innoittaa luottamusta
• pitkän ajan näkymiä
• kysyy mitä ja miksi
• katse on horisontissa
• haastaa nykytilan
• oma persoonallisuus
• tekee oikeita asioita

Sisäinen yrittäjyys

Sisäisen yrittäjähengen luominen koulun kulttuuriin on henkilökunnan moti-
voitumisen ja sitoutumisen kannalta tärkeää. Yhtenä haasteena koulumaailman 
uudenlaiselle johtajuudelle onkin liike-elämän ja yritysjohtajuuden malleista 
oppiminen. Olisi päästävä irti perinteisestä käsityksestä, että yritysmaailman 
johtamiskuviot eroavat niin täysin koulumaailman johtamisesta, ettei niitä mi-
tenkään voi soveltaa toisiinsa. Koulun johtamisen peruspilarit ovat kuitenkin 
lähes samat kuin palvelujen tuotannossa yleensä. Koulu on kuin palveluyritys; 
se tuottaa opetus- ja kasvatuspalveluja oppilailleen ja huolehtii oppimisen ja 
opettamisen laadusta. Koulussa on täsmälleen samat elementit kuin palvelu-
yrityksessä: se visioi, arvottaa, laatii strategioita, verkottuu, vuorovaikuttaa, 
arvioi, motivoi jne. Nykyvaatimusten mukaisesti koulun toiminnan tulee olla 
joustavaa ja nopeasti reagoivaa siinä kuin muidenkin palvelujen. 

Koulumaailmassa kuitenkin usein kuulee vastustusta liike-elämän johta-
miseen käsitettyjä piirteitä kohtaan, koska siellä käytetyt termit kuten asiakas, 
laatu, mainos, sponsori, kilpailu ja niin edespäin tuntuvat koulumaailmalle 
vierailta ja jopa vastenmielisiltä. Ero on siinä, että koulumaailman ”asiakas ja 
tuote” ovat lapsi ja hänen vanhempansa kun taas liike-elämän tuote on jokin 
tuote ja asiakas se, joka haluaa kyseisen tuotteen ostaa. Kun tämän muistaa, 
voi olla takertumatta käsitteisiin ja keskittyä oleelliseen kussakin organisaa-
tiossa. Yritysjohtamisen ja koulun johtamisen ehdotonta vastakkainasettelua 
olisi kuitenkin syytä välttää. Ne eivät sulje toisiaan pois vaan täydentävät toi-
siaan. Tehokkaan johtamisen kannalta olisi tunnettava molemmille tyyleille 
ominaiset piirteet ja soveltaa niitä omaan johtamiseen. 
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MacWilliamin ja Hatcherin (2007) artikkelissa pohditaan liikemaailman 
moraalin – koulutuksen markkinoinnin – ja kasvatuksellisen keskustelun vä-
listä ongelmaa. Kirjoittajat myöntävät sen, että intohimo, tunne ja välittäminen 
eivät päästä ketään tehokkaasta talouden hoidosta. He toteavat, että koulutusta 
täytyy pystyä arvioimaan erilaisten arviointikeinojen avulla samalla kun rehto-
reiden tulee tutkia sekä omaa että henkilökunnan ja oppilaiden tunne-elämää. 
MacWilliamin ja Hatcherin mielestä on liian helppoa nähdä tämä uhkana kou-
lutuksen kehittämiselle. He pyrkivät tutkimaan sitä, missä määrin näitä molem-
pia, sekä koulutuksen tehokasta arviointia että irrationaalista pakotetta intohi-
moon ja välittämiseen, koulun johtajat tarvitsevat työssään. Koulujen johtajilta 
vaaditaan heidän mukaansa sekä liike-elämässä käytettyjä johtamismalleja että 
koulun johtamisessa käytettyjä välittävän, luovan, kommunikoivan ja tunneä-
lykkään johtamisen malleja. (MacWilliam ja Hatcher 2007, 242.)

Tulevaisuuden tutkimuksissa on mainittu yhtenä huolenaiheena koulujen 
johtajien rekrytoiminen koulumaailman ulkopuolelta samoin kriteerein kuin 
yritysmaailmankin. Tämä merkitsisi rehtorilta vaadittavan pedagogisen pä-
tevyyden eli opettajakelpoisuuden poistumista. Huoli saattaa tulla aiheelli-
seksi suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, jolloin rehtorivirkoja avautuu 
enemmän kuin niihin on hakijoita. Yritysmaailman ja koulujen lähentymisestä 
toisiinsa kirjoittaa Vulkko (2007): ”Vaikka yhteneväisyyksiä koulun ja yri-
tysmaailman organisaatioiden välillä onkin, yritysmaailman organisaatioiden 
periaatteiden suora siirtäminen kouluun vaatii harkintaa. Asiantuntijaorgani-
saatiossa johtajalla tulee olla sekä ammatillista pätevyyttä että organisatorista 
osaamista.” (Vulkko 2007, 111.) Vulkko vertaa koulun ja yrityksen ominai-
suuksia ja toteaa seuraavaa:

• Yrityksillä on selvät tehokkuuskriteerit, jotka tähtäävät voiton maksi-
mointiin, kun taas koulun vastaavat kriteerit eivät ole selkeät

• Yritykset toimivat kilpailutilanteessa suhteessa toisiin yrityksiin, kun 
taas koulujen väliltä tämä kilpailu puuttuu

• Yritys on avoin järjestelmä, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ym-
päristönsä kanssa, kun taas koulua ei voi kuvata systeemiteoreettisin 
käsittein.

Vulkko myöntää kuitenkin, että edellä luetellut erot ovat supistumassa varsin-
kin toisen asteen oppilaitosten piirissä. Samalla hän toteaa, että avautuminen 
ulospäin täytyisi olla jokaisen koulun haasteena, koska koulun on tarjottava 
asiakkailleen yhä enemmän tietoa siitä, mikä on koulun tilanne, millaisia ovat 
sen tulokset ja miten tuloksia parannetaan. Vulkko kirjoittaa edelleen: ”Toisin 
kuin liike-elämässä rehtoria ei vielä nykyisin kuitenkaan voida asettaa vastuu-
seen koulun huonosta tuloksesta, vaikka hänen merkitystään koulun tuloksel-
lisessa toiminnassa korostetaan” (Vulkko 2007, 113).
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Fullanin mukaan yritysten johtaminen ja koulujen johtaminen ovat lähes-
tymässä toisiaan. Niillä on yhä enemmän ja enemmän yhteisiä piirteitä. Hä-
nen mielestään liike-elämän johtamisella on opittavaa koulujen johtamisesta 
ja päinvastoin. Yrityksillä on oppimista koulujen moraalisista ja inhimillisistä 
päämääristä, jotka perustuvat toiminnan jatkuvuudelle. Koulujen pyrkimys 
kehittyä oppivaksi yhteisöksi yhdessä laaditun arvopohjan ja toimintasuunni-
telmien (soul) mukaisesti on elintärkeää jatkuvuudelle myös liikemaailmassa. 
Kouluilla taas on oppimista yrittäjyyspohjaisesta palvelutyöstä, mikä kannus-
taa kilpailuun eli uusien toimintamallien ja uuden tiedon luomiseen ja jakami-
seen. Koulut voisivat ottaa opikseen myös siitä miten parhaat yhtiöt innovoivat 
ja saavat tuloksia aikaan (minds, ideas, results). Fullan korostaa, että molem-
pien – sekä yritysten että koulujen – tulee olla oppivia organisaatioita, muuten 
ne eivät pysy pystyssä. Uudenlaista molemminpuolista kunnioitusta ja kump-
panuutta liike- ja kouluelämän välillä tarvitaan. (Fullan 2001, 136.)

Yrittäjähenkisyys tuo koulumaailmaan sisäistä paloa saada toiminta onnis-
tumaan ja saada aikaan asiakastyytyväisyyttä. Kun jokainen yrityksen jäsen 
luo omat toimintamallinsa yrityksen tavoitteiden ja arvojen pohjalta, ottaa vas-
tuun niiden toteutumisesta ja tekee yhteisen hengen mukaisia päätöksiä omalla 
tasollaan, on selvää, että motivaatio ”tehdä parhaansa” kasvaa. Yksittäisessä 
koulussa koko henkilökunta muodostaa yritysverkoston, jolla on yhteinen etu. 
He oppivat toisiltaan ja tekevät yhteistyötä itsenäisesti (vrt. yritysten osastot) 
– ilman rehtorin jatkuvaa valvontaa ja kontrollia. Jotta henkilökunta tällaiseen 
yrittäjyyslähtöiseen toimintaan pystyisi, on koulun toiminnan perustuttava 
avoimeen informaatioon ja yhtenäiseen johtamiskoulutukseen. Opettajien täy-
dennyskoulutuksella tulee myös olemaan huomattava merkitys ammattitaidon 
säilymisessä ja ajan tasalla pysymisessä.

Tunneäly

Koulumaailma on täynnä tunteita. Rehtorit joutuvat päivittäin käsittelemään 
hyvinkin tunnepitoisia tilanteita monella eri tasolla. Omien tunteiden hallin-
nalla ja tiedostamisella on tällöin suuri merkitys. Jokaiseen tilanteeseen heit-
täytyminen suurella tunteella verottaa rehtorin omia voimavaroja. Siksi oman 
itsensä pitäminen tiettyyn pisteeseen saakka erillään muiden tunteista on haas-
te. Tunteiden näyttämisen ja piilottamisen rajamailla liikkuessaan rehtorit jou-
tuvat väkisinkin tekemisiin tunneälyn ja tunnetaitojen kanssa.

Herää siis kysymys voiko koulun johtaminen ylipäätään onnistua ilman 
tunneälyä. Onko niin, että ihmisten johtamisen ”trendikkyyden” rinnalla on 
nostettu esiin asia, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan itsestään selvä osa 
johtajuutta. Fullan on sitä mieltä, että tunnetaitoja on tarvittu aina ja että eri-
tyisesti niitä tarvitaan juuri nyt. Fullanin mielestä tunnetaitoja on mahdollista 
opetella ja niiden merkitys kestävälle kehitykselle on huomattava. Hän sanoo, 
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ettei ole yllättävää, etteivät tehokkaimmat johtajat aina ole kaikkein älykkäim-
piä, mutta loistavat tunneälykkyydessään. ”Tehokkaat johtajat näkevät vaivaa 
sekä oman että muiden tunnekehittymisestä. Se mikä olisi todella tärkeää muu-
toskulttuurin johtamisessa – mikä todella tarkoittaa keinoja helpottaa ihmis-
ten työntekoa yhdessä, kun ahdistus ja siihen liittyvät tunteet jylläävät – on 
tunneälykkyys. Sen parempaa taitoa kestävässä kehittymisessä ei ole” (Fullan 
2001, 71–76).

Oli miten oli, ilmiön nimeäminen ja tiedostaminen on joka tapauksessa tär-
keää, jotta sitä voidaan ylipäätään ryhtyä käsittelemään. Yhtenä johtajuuteen 
liittyvänä vaatimuksena tunneälyn hallitseminen on huomion arvoinen kehit-
tämiskohde. Onhan tavallista ja inhimillistäkin se, että tiedämme jonkin asian 
tökkivän, mutta emme osaa analysoida ja eritellä sitä, mistä siinä itse asiassa 
on kysymys. Tunneälytutkijoiden mielestä tunteisiin liittyviä taitoja on mah-
dollista harjaannuttaa ja kehittää. Heidän tutkimuksiinsa nojaten on tärkeää hy-
väksyä, että persoonallisuuden ja tunneälyn hiomiseen kannattaa jo johtamis-
valmennuskoulutuksien aikana kiinnittää enemmän huomiota. Persoonallisuus 
on mitä on, mutta sen hallitsemiseen ja tiedostamiseen löytyy keinoja, joita on 
mahdollista myös opetella. Termit aikuisuus, yhteisöllisyys ja ammatillisuus 
ovat juuri nyt ajankohtaisia koulun johtamista käsittelevissä seminaareissa ja 
koulutustilaisuuksissa. Niihin jokaiseen liittyy kiinteästi tietynlainen tunteiden 
tiedostaminen ja hallinta. Takana ovat päivät, jolloin oli sallittua todeta: ”täl-
lainen minä olen – en voi itselleni mitään”.

Saarinen ja Aalto-Setälä (2007) pohtivat tunneälyn merkitystä johtamisessa. 
He viittaavat Mayerin ja Saloveyn (1997) julkaisemaan määritelmään tunneä-
lystä: ”Tunneäly pitää sisällään kyvyn havainnoida oikein, arvioida ja ilmaista 
emootioita; kyvyn tavoittaa ja/tai tuottaa tunteita silloin, kun ne edesauttavat 
ajattelua; kyvyn ymmärtää emootioita ja emotionaalista tietoa; ja kyvyn sää-
dellä emootioita edistääkseen emotionaalista ja intellektuaalista kasvua.” He 
tiivistävät Mayerin ja Saloveyn määritelmän seuraavaan muotoon: ”tunneäly 
on yksilön kykyä hyödyntää itsessään ja ympärillään olevaa tunneinformaatio-
ta omassa ajattelussaan ja toiminnassaan (Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 45). 
Ilman tällaista itsetuntemusta ja muiden tunteiden havainnoimista ei nykypäi-
vän rehtori enää pärjää.

Saarinen ja Aalto-Setälä (2007) esittävät kirjassaan mielenkiintoisen mal-
lin tunneälyn kehittämiseen. Malliin sisältyy kahdeksan osa-aluetta, joista 
neljä ensimmäistä liittyvät tunneälyn kokemukselliseen puoleen ja neljä vii-
meistä tunneälyn strategiseen puoleen. Kirjoittajat toteavat: ”Tunneälyn ke-
hittämisessä tunteiden olemassaolon myöntämisen, aktiivisen havaitsemisen 
ja arvioinnin jälkeen tunteet otetaan tietoiseen käyttöön rationaalisen ajattelun 
avulla. Kyse on sangen yksinkertaisesta kaavasta: tunne ->ajattele->toimi.” 
(Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 88–89.)
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Kuvio 3. Tunneälyn kehittämismalli (Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 88).

Toskala pohtii kirjassaan omien tunteiden merkityksen ja tunnistamisen tär-
keyttä. Jos johtaja ei tunnista eikä erittele omia tunteitaan, ei hän pysty siihen 
myöskään alaistensa suhteen. Tunteiden tutkiminen ja analysointi oman itsensä 
kautta helpottaa ihmisten johtamista. Vuorovaikutuksen onnistumisen kannal-
ta sillä on oleellinen merkitys. Toskala pohtii sitä voiko tuntemista ja tunteita 
opetella. Voiko niitä ohjata tai jopa muuttaa. Miten esimerkiksi johtaja, joka 
on perusluonteeltaan totinen ja sulkeutunut voisi muuttua huumorintajuiseksi 
ja avoimeksi. Toskala kysyykin: ”Miten paljon ihmisen perusluonnetta voi-
daan muokata? Miten syvälle voidaan kaivautua? Varhaiset kokemukset ovat 
muokanneet persoonan. Pystyykö negatiivisista piirteistä pääsemään koskaan 
eroon?” (Toskala 1989, 26.) 

Tunneälyn merkitystä johtamisessa on viime aikoina alettu tutkia myös 
Suomessa. Johtaminen on aikaisemmin koettu hyvin rationaaliseksi toimin-
naksi eikä tunteiden merkitystä sen onnistumisessa ole myönnetty – tai ne on 
jätetty huomiotta. Järjen ja tunteen välistä yhteyttä on tutkittu paljon ja yleinen 
käsitys on ollut, että tunteet ovat häiriötekijä järjen toiminnalle. Tunneälyn 
nostaminen keskeiseksi tai ainakin hyvin tärkeäksi osaksi johtamistaitoa on he-
rättänyt ajatuksia sekä puolesta että vastaan. Epäilyä on herättänyt esimerkiksi 
johtajan persoonaan kohdistuva kritiikki. Kuinka paljon persoonaa ylipäätään 
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voidaan tai halutaan muuttaa. Myös tunneälyn sisällään pitämät komponentit 
on asetettu kyseenalaisiksi. Minkä esimerkiksi voidaan katsoa liittyvän suora-
naisesti tunneälyyn, minkä taas sosiaalisiin taitoihin jne. Tunneälyn tutkiminen 
on nostanut esiin myös kysymyksiä sen luotettavuudesta ja yleistettävyydestä 
(tunneälystä enemmän luvussa 3.4).

Tunnetaitojen osuutta johtamisessa ei pidä enää erottaa muusta johtajuu-
desta irralleen vaan niiden merkitys on hyväksyttävä etenkin ihmisten johta-
misen ollessa kyseessä. Nykytutkimuksissa onkin yhä enemmän kiinnitetty 
huomiota itsensä – oman persoonansa johtamiseen ja pidetty tämän alueen 
hallintaa jopa edellytyksenä sille, että muiden johtaminen onnistuu. Toskala 
kirjoittaa: ”Tämä (itsetuntemus) on suorastaan välttämätöntä kun ajattelemme 
esimerkiksi koulun johtamista. Turha ’hötkyily’ ja epävakaa olemus viestittää 
epävarmuutta ja epäluottamusta. Itsetuntemus taas viestittää ’jämäkkyyttä’, 
avoimuutta ja luottamusta.” (Toskala1989,19.)

Tunneälykeskustelulle on naureskeltu ja sen merkitystä vähätelty. Keskus-
telu tunneälystä voimistui 1990-luvulla, kun Daniel Goleman (1995) julkaisi 
kirjansa Emotional Intelligence. Suomessa kirjaan suhtauduttiin hyvin ristirii-
taisesti. Toisaalta tunneälyn merkitys hyväksyttiin, mutta toisaalta sitä pidettiin 
amerikkalaiseen yhteiskuntaan soveltuvana piirteenä ja jopa hömppäviihteenä. 
Kirjan tieteellisyyttä on arvosteltu ankarasti ja Golemanin esittämiä väitteitä 
tunneälyn huomattavasta osuudesta johtamisen menestymisessä on pidetty ky-
seenalaisina. 

Kuka ensimmäisenä otti käyttöön termin tunneäly, on hämäryyden pei-
tossa, mutta amerikkalais-israelilainen Reuven Bar-On sanoo käyttäneensä 
termiä jo 1980-luvulla kehittäessään EQ-i (Emotional Quotient Inventory) 
-mallia tunne- ja sosiaalisten taitojen tutkimiseen. City-lehden mukaan taas 
tunneäly-käsitteen kerrotaan syntyneen Peter Saloveyn ja hänen kollegansa 
John Mayerin maalatessa olohuonetta vuonna 1987. Miehet päättivät tuolloin 
lähteä määrittelemään ja mittaamaan uutta tunteisiin liittyvää älykkyyden osa-
aluetta, jota tavanomaiset älykkyystestit eivät mitanneet, mutta josta ajattelijat 
jo Aristoteleesta alkaen olivat kirjoittaneet. Vuonna 1990 julkaistiin ensimmäi-
set tutkimustulokset, joiden mukaan tunneäly tosiaan erotteli selvästi ihmisiä 
muun muassa tunteiden tunnistamisessa ja emotionaalisten kysymysten ratkai-
semisessa. (City-lehti 1/2005.)

Sydänmaanlakka kirjoittaa laaja-alaisesta älykkyydestä ja sanoo monien 
alkuperäiskansojen jo tienneen, että on olemassa neljänlaista älykkyyttä: on 
käden älykkyyttä (taitoa tehdä asioita), on pään älykkyyttä (tietoa järkeillä asi-
oita), on sydämen älykkyyttä (tietoisuus omista tunteista) ja on sielun älyk-
kyyttä (selkeys kaikkea toimintaa ohjaavista arvoista). Sydänmaanlakan mie-
lestä näistä tärkein on sielun älykkyys. Hän toteaa, että ”johtamisen suhteen 
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tämä tarkoittaa, että rationaalisen älykkyyden lisäksi meidän on käytettävä 
tunneälyä ja henkistä älykkyyttä” (Sydänmaanlakka 2004, 9).

Tunneäly koetaan edelleen niin kiinteästi persoonaan liittyväksi, että sen 
tutkiminen aiheuttaa kiusaantuneisuutta ja jopa pelkoa. Pelkoa siitä, että tun-
neälyn testaamisen varjolla ulkopuolisen on mahdollista päästä kaivautumaan 
omaan sisimpään ja saada selville jotain sellaista, minkä haluaisi pitää piilossa. 
Toisaalta tunneälyä pelätään siksi, että sen kehittäminen nähdään mahdottoma-
na tehtävänä. Asiana, joka vaan on ja jolle ei mitään voi tehdä. Nykypäivänä 
kuitenkin pidetään itsetuntemusta ja itsensä johtamista ehdottomina edelly-
tyksinä muiden johtamisen onnistumiselle. ”Omasta itsestä ei pääse koskaan 
eroon. Sen vuoksi sen kanssa kannattaa tulla toimeen” (Toskala 1989, 26). 

2.1.4 Koulun laatutekijät – mikä määrittää koulun laadun? 

Koulumaailmassa puhutaan edelleen mieluummin hyvästä koulusta kuin laa-
dukkaasta koulusta. Hyvän koulun laatutekijöistä on tehty runsaasti erilaisia 
listoja (ks. luku 2.2.4). Laatutekijät ovat siis tiedossa, mutta niiden tutkiminen 
ja kehittäminen koulun tasolla on vielä jokseenkin vähäistä. Laatukouluiksi 
luokiteltuja oppilaitoksia on Helsingissä useitakin, mutta niiden laadukkuus 
perustuu usein valikoituun oppilasainekseen. Kun oppilaat ovat jo tullessaan 
”laadukkaita” on itsestään selvää, että siitä seuraa myös henkilökunnan ja ope-
tuksen laadukkuus. Sivutuotteena syntyy myös erilaisten sidosryhmien laadu-
kas toiminta koulun hyväksi. 

Erilaisia laatuhankkeita ovat järjestäneet sekä OAJ (Koulut kuntoon: mei-
dän koulu laatukoulu 2004) että Helsingin opetusvirasto (Laatukoulu 2005). 
Etelä-Suomen lääni on jakanut joka toinen vuosi Maaherran laatupalkinnon 
oppilaitoksille, jotka ”ovat löytäneet omista lähtökohdistaan toimivia malleja 
ja toimintatapoja tehdä yhteistyötä kodin, työelämän ja ympäröivän yhteiskun-
nan kanssa”. Espoossa koulut laativat joka kolmas vuosi EFQM-laatujärjestel-
mään pohjautuvan itsearviointiraportin. Mitä todellista hyötyä sitten laatukou-
luksi julistamisesta on itse oppimiselle ja opettamiselle käytännön tasolla, olisi 
mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe.

Kaikki koulut eivät kuitenkaan halua tavoitella ulkoisia palkintoja tai tun-
nustuksia. ”Tavallisen” lähikoulun kehittäminen laatukouluksi on tämän het-
ken haaste varsinkin Helsingissä, jossa erityiskoulut houkuttelevat oppilaita 
pois omalta alueeltaan. Laadun kehittäminen tavallisessa koulussa – varsinkin 
ala-asteella – on vielä jokseenkin suunnittelematonta ja käytännölle vierasta, 
jollei mahdotonta, siihen vaadittavien resurssien puuttuessa.

Laadusta puhumista ja laatukriteerien luomista vierastetaan siis edelleen 
suomalaisessa koulumaailmassa. Niiden merkitys ja tulkinta on epäselvää ja 
hyvin subjektiivista. Yhtä oikeaa ja selkeää tapaa tai järjestelmää arvioida kou-
lumaailman laatua ei ole keksitty. Siksi opetuksen laatuun viittaaminen nos-
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tattaa opettajien karvat pystyyn ja saa heidät ärtyneiksi. Laadun tarkkailun ei 
katsota kuuluvan kasvatukselliseen maailmaan. Suomalaisen koulun menestys 
ja korkea laatu pohjautuvat luottamukseen – ilman jatkuvaa tarkkailua vaati-
vaan toimintaan. Hannukainen ym. (2006) toteavat kirjassaan, että ”Jos halu-
amme kontrolloida laatua, on hyvin epätodennäköistä, että syntyy mitään uutta 
saati sitten innovatiivista. Laatu ei ole hallintaa eikä laadun ’valvontaa’ eikä 
kaikenkattavien mallien luomista vaan paikallisen vuorovaikutuksen laadun 
edistämistä. Toiminnan ja tuotteiden laatu syntyy vuorovaikutuksen laadusta.” 
(Hannukainen ym. 2006, 242.)

Laatuun sisältyviä dimensioita – asiakaskeskeisyyttä, markkinasuuntautu-
neisuutta, toimintastrategiaa ja tuottavuutta pidetään business-maailmaan liit-
tyvinä kovina arvoina. Kuitenkin, jos termit avattaisiin koulumaailmaan sopi-
viksi, voitaisiin huomata, että kysymys on periaatteessa samoista asioista sekä 
business- että koulumaailmassa. Laadun parantamiseen liittyvät toiminnot 
koulun tasolla ovat loppujen lopuksi yksinkertaisia, käytännön työtä ohjaavia 
ja jämäköittäviä prosessikuvauksia.

Laatutekijöitä eli korkean laadun takaamiseen liittyviä ominaisuuksia on 
yritysmaailmassa lueteltu runsaasti. Niiden mukaan asiakastyytyväisyys on 
yksi tärkeimmistä laatutekijöistä. Koulun asiakas on oppilas, hänen vanhem-
pansa sekä erilaiset sidosryhmät, jotka ovat mukana koulun toiminnassa. Tuote 
on oppiminen, jonka laatua koko ajan kehitetään paremmaksi (ks. Pedagogi-
nen vai instruktionaalinen johtajuus luvussa 2.1.4). Laadukas koulu on koulu, 
jossa lapsi oppii. Koulun laatu ja maine taas syntyvät hyvin pitkälle rehtorin 
aktiivisuudesta. Laadukkaan koulun rehtori huolehtii lapsen oppimisesta ja 
tutkimusten mukaan haluaisi huolehtia siitä vielä paremmin. Siksi tässä tutki-
muksessa käsitetään laatujohtaminen oppimisen, opettamisen ja kasvattamisen 
kehittämisenä.

Koulun laatua voidaan kuitenkin tarkastella monelta eri taholta ja jokainen 
taho käsittää sen eri tavalla – omasta näkökulmastaan katsoen. Vanhemmat 
pitävät koulua laadukkaana, kun sillä on hyvät opettajat ja hyvä rehtori. Opet-
tajien ja rehtorin pitäminen hyvinä taas perustuu hyvin pitkälle mielikuviin 
ja maineeseen. Vanhempien kannalta erittäin tärkeäksi laadun kriteeriksi on 
viime aikoina muodostunut myös koulun turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. 
Tämänkin he useimmiten toteavat huonoksi tai hyväksi vain lastensa kautta – 
toiskäden tietona. Lapsen mielestä taas laadukas koulu tarjoaa hänelle hyviä 
kavereita, kivoja (ei välttämättä opetusta korostavia) opettajia, pitkiä välitun-
teja ja hyvää ruokaa.

Viraston taholla laadukkaaksi kouluksi määritellään koulu, joka on joilla-
kin laatukriteereillä todistanut olevansa kehittyvä ja innovatiivinen työyhteisö. 
Tällainen todistaminen vaatii rehtorilta huomattavasti paperityötä ja suunnit-
telua ja toiminnan valvomista. ”Tavallinen” koulu taas on hyvä, jos siitä ei 
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koidu viraston tasolle ”harmia”. Vanhemmat eivät tee valituksia ja rehtori hoi-
taa talous- ym. hallintotehtävät ajallaan. Tällainen ”näennäislaadukkuus” ei 
kuitenkaan enää riitä. Niin sanotut tavalliset koulut panostavat tällä hetkellä 
maineensa parantamiseen ja toimintansa laadukkuuteen enemmän kuin viras-
tossa ollaan tietoisia. Oman erinomaisuuden todistamista ei vaan koeta välttä-
mättömänä eikä siihen löydy aikaakaan. 

Ulospäin suuntautuva viesti koulumaailman tehokkuudesta ja tavoitteel-
lisuudesta saattaa kuitenkin olla kaukana koulun arkimaailmasta. Raportit ja 
suunnitelmat näyttävät kauniilta paperilla, mutta missä määrin niitä noudate-
taan koulun arjessa. Unohdetaanko yhdessä laaditut toimintasuunnitelmat ja 
kehittämisvisiot heti, kun paperit on saatu täytettyä ja lähetettyä eteenpäin. 
Miten laatu ja arki kohtaavat käytännön tasolla – vai kohtaavatko ollenkaan?

Tällä hetkellä vuorovaikutus ja avoimuus ja yhteistyö eri tahojen kanssa on 
rehtoreille itsestään selvä haaste, koska kilpailu koulujen välillä on voimistu-
massa. ”Tavallisen” koulun osoittaminen laadukkaaksi myös viraston tasolla 
on hankalaa ja vaatii rehtorilta valtavasti ponnisteluja. Onko sitten tällaisesta 
laadukkuuden todistamisesta koululle etua ja hyötyä jatkossakin on oma tutki-
muksen aiheensa.

2000-luvulla tehdyissä niin koulujen kuin liike-elämänkin johtamiseen liit-
tyvissä tutkimuksissa on yhä enemmän alettu kiinnittää huomiota johtamisen 
kaksitasoisuuteen. On ymmärretty, että toisaalta on olemassa tietty teoreettinen 
taso – taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien hoito, joihin liittyy hyvin kiin-
teästi koulun toiminnan kehittäminen – ja toisaalta se taso, jolla todellisuudes-
sa liikutaan – eli itse käytännön johtaminen – koulun arjessa tapahtuva toimin-
ta. Puhutaan myös johtamisen mikro- ja makrotasoista. Ajan jakaminen näiden 
kahden tason kesken on aiheuttanut runsaasti keskustelua niin julkisuudessa 
kuin alan kirjallisuudessakin. Nykyjohtaminen korostaa rehtorin osallisuutta, 
näkyvyyttä ja palvelualttiutta käytännön tasolla sekä taitavaa vuorovaikutusta 
henkilöstön kanssa. Ristiriita hallintojohtamisen ja ihmisten johtamisen välillä 
on ilmeinen. Johtamisen korkeasta laadusta puhuttaessa on kuitenkin oleellista 
nimenomaan käytännön tasolla tapahtuva aktiivinen toiminta.

Kuten edellä todettiin, tässä tutkimuksessa laadulla käsitetään lähinnä ope-
tuksen, oppimisen ja kasvatuksen kehittämistä. Opetuksen ja oppimisen laatua 
voidaan kehittää esimerkiksi ottamalla entistä paremmin huomioon erilaiset 
tavat oppia sekä yksilölliset lahjakkuuserot. Koulun laadulliseen kehittämi-
seen ei välttämättä liity yritysmaailmassa yleisiä piirteitä tehokkuudesta, johon 
liittyvät kiinteästi tuloksellisuus, virheettömyys ja kilpailu vaan pikemminkin 
kysymys on pedagogisesta johtamisesta, joka käsittää opetuksen ja oppimisen 
kehittämisen – arviointia ja vertailua rakentavasti hyväksi käyttäen.

Juuti (2001, 277) toteaa, että ”laatua syntyy vain sydämellä”. Hän pohtii 
laatustandardien käyttöä ja niiden vaikutusta johtamisen onnistumiseen ja viit-
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taa Laamaseen (1997), joka on sanonut: ”Laatustandardit ovat kuitenkin saa-
neet viime aikoina rinnalleen kilpailijan laatupalkinnon arviointikriteereistä, 
jotka ovat osittain standardien kaltaisia, mutta joissa on lukuisia kehittymistä 
edistäviä piirteitä. Palkintokriteereissä arviointimalli pyrkii jokaisen arvioidun 
seikan osalta ottamaan huomioon myös sen, millä menettelytavoilla menet-
telyä ja sen soveltamista parannetaan.” (Laamanen 1997, 54.) Kehittämisen 
kannalta olisi siis tällaisten menettelytapojen tunnistaminen ja arvioiminen 
tärkeää, jotta jotakin voitaisiin konkreettisesti alkaa kehittää. Samalla Juuti 
kuitenkin toteaa, että tällaiset arviointiperusteet pyrkivät ”pikemminkin säilyt-
tämään status quon kuin muuttamaan tilannetta” (Juuti 2001, 277).

Hämäläinen ja Manninen määrittelevät laatukäsitettä arvioidessaan yliopis-
tojen täydennyskoulutusta. Kirjassa todetaan, että ”laadun voisi ajatella olevan 
luonteeltaan jatkuvasti muuttuvaa, dynaamista. Sitä voi kuvata matkalla ole-
miseksi: laadukas koulutustoiminta edellyttää jatkuvaa kehittymistä oikeaan 
suuntaan.” (Hämäläinen ja Manninen 1994, 6.) Edelleen kirjoittajat toteavat, 
että ”laadun arvioinnilla (quality assessment) tarkoitetaan kouluorganisaation 
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arviointia, jolla selvitetään miten hyvin 
toiminta toteuttaa sen tavoitteena olevan tarkoituksen. Kohteena voivat siis 
olla esimerkiksi oppimistulokset, taloudellisuus tai sisäinen toimivuus.” (Hä-
mäläinen ja Manninen 1994, 8.)

TQM (Total Quality Management) on yksi kokonaisvaltaisen laatujohtami-
sen malli. Siinä arvioidaan toimintaprosessien vaikuttavuutta, ylimmän johdon 
sitoutumista, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstön koulutusta jne. TQM korostaa 
johtamisen roolia laadun kehittämisessä. Hämäläinen ja Manninen lainaavat 
tutkimuksessaan Taanilan (1993) käsitystä laatujärjestelmistä. Taanila sanoo: 
”TQM:iin liittyvillä laatujärjestelmillä tarkoitetaan sitä, että organisaatiois-
sa sovitaan yhteisistä pelisäännöistä ja huolehditaan niiden noudattamisesta. 
Sovittuja pelisääntöjä tarkastellaan kriittisesti koko ajan ja niitä kehitetään 
tarpeen mukaan. Laatujärjestelmän tehtävänä on nimenomaan varmistaa toi-
mintojen jatkuva, tarkoituksenmukainen kehittyminen.” (Hämäläinen ja Man-
ninen 1994, 8.) 

TQM kokonaisvaltaisen johtamisen lähtökohtana on ollut myös Hannukai-
sen ym. (2006) tarkastelun kohteena. He korostavat vuorovaikutuksen mer-
kitystä johtamisessa ja toteavat, että ”TQM:n haaste monimutkaisuuden kyl-
lästämässä nykymaailmassa kulminoituu prosesseissa, ohjelmistoissa ja ennen 
kaikkea ihmisten arkipäiväisissä kohtaamisissa ja yhteistoiminnassa (Hannu-
kainen ym. 2006, 63).

Laatuun kiinteästi liittyvä itsearviointi ja toiminnan refl ektointi esimerkiksi 
auditoinnin avulla on jo arkipäivää useimmissa kouluissa. Arvioinnin ja refl ek-
toinnin avulla tullaan tietoisiksi sellaisista toimintamalleista, joita muuttamalla 
ja kehittämällä työ helpottuu ja samalla tehostuu. Tavoitteena on siis helpottaa 
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opettajan työkäytänteitä niin, että hän pystyy ja ehtii paremmin keskittymään 
itse opetustilanteeseen. Auditoinnin tarkoituksena ei ole muuttaa opettajaa 
vaan kehittää hänen toimintatapaansa. Sama pätee rehtorin työhön: oman joh-
tamisen laadun arvioinnin avulla hän pystyy korjaamaan toimintatapaansa ja 
helpottamaan työtään. Näin hänelle jää enemmän aikaa pohtia koulun toimin-
taa sekä nykyisyydessä että tulevaisuudessa. 

Opetuksen laatuun sisältyy oleellisesti johtamisen laatu. On tiedettävä mi-
ten johto kehittää koulua, ylläpitää arvoja tai edistää oppimista. Miten vastuu-
alueet on määritelty ja miten tehtäviä delegoidaan. Tärkeää on myös analysoi-
da yhteistyön määrää, päätöksentekoa sekä ajankäyttöä. Tällaisen refl ektoinnin 
merkitystä johtamisessa korosti Schön jo 80-luvun alussa. Hänen käsityksensä 
ja ajatuksensa toiminnan refl ektoinnista ovat yhä edelleen käyttökelpoisia ja 
ajankohtaisia. Schön (1983) toteaa, että johtajat kyllä refl ektoivat toimintaan-
sa, mutta hyvin harvoin refl ektoivat omia refl ektioitaan. Näin ollen heidän 
havaintonsa jäävät helposti muilta piiloon. Tietoisuus omasta toiminnasta jää 
helposti myös itseltä piiloon, koska tuon toiminnan kertominen ääneen muil-
le juuri selkiyttäisi ajattelua ja toisi sen käytännön tasolle. Schön toteaa, että 
jos johtaja ei pysty refl ektoimaan toimintaansa, hän ei myöskään pysty opet-
tamaan sitä muille. Kuitenkin yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä Schönin 
mukaan on alaisten kouluttaminen. (Schön 1983, 243.)

Pedagoginen vai instruktionaalinen johtaminen

Laadun kehittämisen voidaan siis katsoa liittyvän kiinteästi pedagogiseen joh-
tamiseen, koska molemmissa päämääränä on opetuksen ja oppimisen laadun 
parantaminen. Rehtorin rooli koulun opetuksen ja oppimisen laadun kontrol-
loijana ja takaajana on keskeinen.

Blase ja Blase (1999) tekivät mielenkiintoisen tutkimuksen rehtorin roolis-
ta tällaisena opetustyötä ohjaavana johtajana. Termi instructional leadership 
ymmärretään Suomessa ehkä parhaiten pedagogisena johtamisena, mutta pe-
dagoginen johtaminen on jotakin enemmän. Joka tapauksessa molemmissa on 
kysymys opettajien opetustyön arvioimisesta ja kehittämisestä ja sitä kautta 
oppimistulosten parantamisesta. Blase ja Blase tutkivat erityisesti opettaji-
en käsityksiä rehtorin roolista opetuksen ohjaajana. Heidän pääongelmansa 
olivat: mitkä rehtorin ominaisuudet vaikuttivat positiivisesti opettamiseen ja 
mitkä taas negatiivisesti. Tutkimus toi esiin opettajien käsityksiä pedagogisen 
(instructional) johtajuuden strategioista ja niiden vaikutuksista luokkahuone-
opetukseen. Blase ja Blase kehittivät RG-mallin (Refl ection-Growth), jonka 
avulla he tutkivat pedagogisen johtajuuden tehokkuutta. Tutkimus oli laaja 
käsittäen yli 800 eri tasoilla ja erilaisissa olosuhteissa opettavaa opettajaa. Ar-
vioinnin kohteina oli yli 800 rehtoria.
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Blase ja Blase (1999, 367) esittivät tutkimuksensa tuloksina, että RG-
mallin avulla kerätty aineisto tuotti kaksi pedagogiselle johtamiselle ominaista 
piirrettä: a) opettajien kanssa käytävä keskustelu refl ektion tukemiseksi ja b) 
ammatillisen kasvun tukeminen. Keskusteluteema sisälsi tutkimuksen mukaan 
vinkkien ja ehdotuksien antamisen, palautteen antamisen, mallintamisen, ky-
selyjen tekemisen ja opettajien mielipiteiden ja neuvojen herättämisen. Am-
matillisen kasvun teema taas sisälsi muun muassa opetuksen ja oppimisen tut-
kimisen, yhteistyön tukemisen, vertaistuen/mentoroinnin kehittämisen, ope-
tussuunnitelman uudistamisen sekä aikuiskasvatukseen perehtymisen. Blase ja 
Blase toteavat, että heidän tutkimuksensa antoi nimenomaan käytännön tietoa, 
koska se keskittyi erityisesti rehtorin toimintaan. Samalla se kiinnitti erityistä 
huomiota pedagogiseen johtamiseen ja sen tehokkuuteen.

Blase ja Blase ovat sitä mieltä, että oman työn refl ektoiminen on hyödyllis-
tä opettajille. He korostavat myös, että tehokas pedagoginen johtaja painottaa 
opettajien autonomiaa ja valinnanvapautta. Hän ei synnytä kilpailua opettajien 
kesken eikä kontrolloi tiukasti heidän toimintaansa. Lopuksi Blase ja Blase 
(1999, 371) antavat hyviä neuvoja pedagogisille johtajille: 

• puhu opettajien kanssa avoimesti ja usein opetuksesta
• tue yhteistyötä kehittämällä opettajien välistä avunantoa sekä refl ektoi-

via keskusteluja
• ole itse tarpeen tullen mallina
• pyri järjestämään opettajille aikaa ja mahdollisuuksia yhteistyöhön
• anna resursseja ja tukea opetussuunnitelman kehittämiseen
• luo positiivista ilmapiiriä ja ryhmäytymistä, yhteistyötä, luottamusta, 

välittämistä ja kunnioittamista 

Blase ja Blase korostavat, että tällaisen toiminnan tulisi sisäistyä yhdeksi osak-
si koulun jokapäiväistä elämää – itsestään eteneväksi ja ilman rehtorin jatku-
vaa osallistumista tapahtuvaksi. Näin rehtorille jää enemmän aikaa oppimistu-
loksia parantavien toimenpiteitten kehittämiseen. 

MacNeill, Cavanagh ja Silcox (2005) pohtivat artikkelissaan pedagogisen 
ja instruktionaalisen johtamisen sisällöllisiä eroja. He toteavat, että laadukas 
opetus on hyvin pitkälle riippuvainen siitä, miten paljon ja millaista pedago-
gista johtamista kouluissa toteutetaan. Artikkelissaan he käsittelevät pedago-
gisen ja instruktionaalisen johtamisen eroja ja toteavat, että instruktionaalisuus 
on kapeampi, rajoittunut käsite, joka kohdistuu vain yhteen osaan opettamista 
ja oppimista. Instruktionaalisuus ei esimerkiksi ota huomioon opettajan ele-
kieltä tai keskustelutapaa, joka vaikuttaa oppimisilmapiiriin ja sitä kautta op-
pimiseen. Tämän lisäksi MacNeill ym. ovat sitä mieltä, että instruktioon liittyy 
tunne vallankäytöstä ”minä ohjaan sinua”. (MacNeill ym. 2005, 1–3.)
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Pedagoginen johtaminen sitä vastoin on em. tutkijoiden mielestä laajempi 
käsite kuin instruktionaalinen. Pedagogia ottaa huomioon kulttuuriset, moraa-
liset ja sosiaaliset näkökohdat – mitä opitaan ja miksi opitaan. Pedagoginen 
johtaminen keskittyy MacNeillin ym. mukaan lapsen kokonaisvaltaiseen kas-
vattamiseen. Pedagogisen johtamisen haaste onkin heidän mielestään saada 
koko kouluyhteisö tietoiseksi oppilaiden edistymisestä ja myös varmistaa, ett-
eivät koulutuspoliittiset linjaukset tukahduta tätä avointa ja laadukasta pedago-
giaa. (MacNeill ym. 2005, 4–8.)

MacNeill ym. (2005, 6) esittävät artikkelissaan seuraavanlaisen taulukon 
pedagogisen ja instruktionaalisen johtamisen eroista:

Taulukko 2. Pedagogisen ja instruktionaalisen johtamisen eroja (MacNeill ym. 2005).

Instruktionaalinen johtaminen Pedagoginen johtaminen
• Opettajan ohjaaminen • Oppilaan oppiminen
• Opetussuunnitelman toteuttaminen • Oppilaiden tarpeiden ja kiinnostuksien 

huomioiminen
• Luokkahuone • Yhteydet koulun ulkopuolelle
• Tavoitteena testitulokset • Testitulokset nähdään keinona tutkia op-

pilaiden oppimista
• Opettaminen työtä • Opettaminen ammatti
• Hierarkia • Jaettu johtajuus
• Koulun toiminnan hallinta • Ammatillisen oppimisyhteisön luominen
• Rehtori opettajien ohjaajana • Rehtori opettajien ammatillisen kehit-

tymisen johtajana
• Pragmaattinen luonteeltaan • Moraalinen ja tukeva 

Vetovoimaisuus

Yksityisten ja julkisten koulujen välisen kilpailun merkitystä opetuksen laadun 
nostamiseen ja oppimistuloksiin on tutkittu runsaasti. Sandström ja Bergström 
(2002) toteavat tutkimuksessaan, että yleisesti pelätään koulun vapaan valinnan 
yksityisen ja kunnallisen välillä merkitsevän kilpailua, joka johtaa kunnallisen 
koulun laadun huononemiseen. Tutkimuksellaan he kuitenkin todistavat, että 
väite on vailla todellisuuspohjaa (Sandström ja Bergström 2002, 33). Sand-
ström ja Bergström halusivat selvittää miten kilpailu yksityisistä kouluista oli 
vaikuttanut julkisten koulujen laatuun. Sen he tekivät vertailemalla 28 000 op-
pilaan oppimistuloksia 34 eri kunnassa. 

Ruotsalainen koulujärjestelmä muuttui vuonna 1990, kun kunnille annet-
tiin enemmän vapautta järjestää oma kouluverkkonsa. Kuntien tuli myöntää 
varoja yksityiskouluille lähes yhtä paljon kuin julkisille kouluille. Samalla 
vanhemmille annettiin oikeus valita koulu lapselleen. Saadakseen julkisia va-
roja toiminnalleen yksityiskoulujen oli täytettävä kaksi ehtoa: ne eivät saaneet 
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periä maksuja oppilailta ja niiden vapaus määritellä oppilaaksioton kriteerit oli 
rajallinen – ne eivät saaneet kieltäytyä ottamasta oppilaakseen heikkolahjai-
sia tai muihin uskontoihin tai etnisiin ryhmiin kuuluvia oppilaita. Uudistuksen 
myötä on Ruotsissa perustettu huomattava määrä uusia yksityisiä kouluja ja 
niiden määrä lisääntyy edelleen. Yksityiskoulujen oppilasmäärä on kuitenkin 
vielä aika pieni eli noin 4 % kaikista oppilaista. Suomessa yksityiskoulujen 
oppilasmäärä on 3 % kaikista peruskoulun oppilaista.

Väittelyt yksityiskoulujen omien ideologien tukemisesta julkisin varoin tai 
julkisten koulujen puolustamisesta kansallista yhtenäisyyttä luovina laitoksi-
na ovat nyt Sandströmin ja Bergströmin mukaan väistyneet ja antaneet tilaa 
keskusteluille yksityiskoulujen valinnasta niiden tehokkuuden perusteella. He 
kirjoittavat, että lisääntyneen kilpailun koulujen välillä on todettu parantaneen 
opetuksen laatua. (Sandström ja Bergström 2002, 33.)

Leithwood (2001) kirjoittaa artikkelissaan koulun johtamisen tulosvas-
tuullisuudesta muun muassa markkinoinnin näkökulmasta. Koulujen välinen 
kilpailu oppilaista vaatii käyttämään erilaisia keinoja koulun houkuttavuuden 
lisäämiseksi. Näitä keinoja ovat Leithwoodin mukaan avoimuuden lisäämi-
nen erilaisten koululaitosten välillä, koulujen yksityistäminen ja charterkoulu-
jen, magneettikoulujen ym. erikoistuneiden koulutusmuotojen perustaminen. 
Kilpailua voidaan hänen mukaansa lisätä myös muuttamalla koulutusvarojen 
käyttöä niin, että raha seuraa oppilaita (voucherit, verohyvitykset opintomak-
suista ym.) ja rankkaamalla kouluja opiskelijoiden oppimistulosten perusteel-
la. Monesti näitä kaikkia keinoja käytetään yhtä aikaa.

Leithwood toteaa kilpailun kannattajien puolustavan näkemystään monin 
eri tavoin. Ensinnäkin vanhemmilla ja opiskelijoilla on mahdollisuus valita 
koulu, joka parhaiten vastaa heidän tarpeisiinsa. Toiseksi vanhemmat, jotka 
ovat tyytyväisiä lapsensa kouluun, tukevat koulun toimintaa ja lapsensa op-
pimista. Kolmanneksi opiskelijat ovat sitoutuneempia opiskeluunsa, kun 
heidän oma oppimistyylinsä sopii koulun ideologiaan. Neljänneksi opettajat 
ovat sitoutuneempia kehittämään koulun opetussuunnitelmaa, kun he ovat itse 
olleet suunnittelemassa sitä. Viidenneksi Leithwood viittaa Elmoreen (1990) 
ja Raywidiin (1992), jotka ovat todenneet, että kaikki nämä edellä mainitut 
seikat parantavat opiskelijoiden oppimistuloksia, läsnäoloa ja kasvatuksellisia 
saavutuksia. 

Kirjoittaja kuitenkin varoittaa siitä, että rehtorit tarvitsevat tietynlaisia 
markkinointi- ja yritystaitoja onnistuakseen markkinoinnissa. Markkinointi-
keinot saattavat kuitenkin olla vähissä, kun koululla ei ole siihen tarvittavia 
resursseja. Toisaalta Leithwood viittaa Bauchiin ja Goldringiin (1995), jotka 
ovat todenneet, että tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden ollessa voimakkaasti 
arvostettu tavoite, rehtoreitten on markkinoitava koulujaan siten, että myös 
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erilaisista perheistä ja taloudellisesti huonoista oloista lähtöisin olevat lapset 
voivat niihin tulla. (Leithwood 2001, 221–222.)

2.1.5 Strategia-ajattelu koulun johtamisessa

Strategia-käsite viittasi alun perin antiikin Kreikassa sodan johtamiseen. Stra-
tegia-sana tulee kreikankielisistä sanoista ”stratos” ja ”strategos”, jotka tar-
koittavat sodan johtamisen taitoa. Tarkkaa, yksiselitteistä käännöstä sanasta ei 
ole. Yhä edelleen sana yhdistetään sodankäyntiin ja koetaan negatiivisvärittei-
senä varsinkin koulumaailmassa. 

Se, mitä strategia-käsitteellä nykypäivänä tarkoitetaan, vaihtelee koulukun-
nittain. Strategia-koulukuntia on monia eikä niitä tässä tutkimuksessa lähdetä 
tarkemmin kuvailemaan. Selvää on vain se, ettei täysin yksimielisesti hyväk-
syttyä tulkintaa strategiselle johtamiselle ole löydetty.

Kaplan ja Norton (2002, XI) esittelevät kirjassaan viisi periaatetta, joita 
tarvitaan strategialähtöisen organisaation rakentamiseksi:

1. strategian ilmaiseminen operatiivisina (toiminnan) käsitteinä
2. organisaation mukauttaminen strategiaan (eli kaikki tekevät töitä sa-

man päämäärän eteen)
3. strategian vieminen osaksi jokaisen henkilön päivittäistä työtä
4. strategian kehittäminen jatkuvaksi prosessiksi ja
5. muutosten toteuttaminen vahvan ja tehokkaan yritysjohdon avulla.

Strategiseen johtamiseen liittyy kiinteästi erilaisten mittausjärjestelmien luo-
minen ja käyttäminen. Balanced scorecard on eräs tällainen paljon käytetty 
strateginen mittausjärjestelmä – strategia strategian sisällä. Siinä tuloskortin 
avulla määritellään strategian tavoitteet, toimenpiteet, menestystekijät, on-
nistumisen arviointikriteerit sekä ylivuotiset, pitemmän tähtäimen tavoitteet. 
Tuloskorttien avulla on mahdollisuus jämäköittää ja selkiyttää sekä johtamista 
että käytännön toimintaa. Kaplan ja Norton käyttivät kirjassaan esimerkkeinä 
ainoastaan liikemaailman yrityksiä. He keräsivät tietoa yrityksiltä balanced 
scorecardin käyttämisestä vuodesta 1996 lähtien. Kokemukset olivat pääosin 
positiivisia. Yritysten tulokset olivat parantuneet ja toiminta muuttunut tehok-
kaammaksi. 

Kaplan ja Norton toteavat, että Balanced Scorecard -mittaristo tulee nähdä 
organisaation vuorovaikutusjärjestelmänä, joka synnyttää kysymyksiä, kes-
kustelua, väittelyä ja vuoropuhelua. Mittariston teho perustuu siihen, että se 
ei selitä menneisyyttä vaan innostaa oppimaan ja ohjaa tulevaisuutta koske-
via kysymyksiä ja keskustelua. Ylimmän johdon osallistuminen, sitoutuminen 
ja tuki ovat edellytyksiä tuloskortin käytön onnistumiselle.(Kaplan & Norton 
2002, 388.)
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Suomessa ei balanced scorecardin soveltamisesta koulumaailmaan – ai-
nakaan ala-asteelle – ole vielä kirjoitettua kokemustietoa olemassa. Toimin-
tasuunnitelmaan ja -kertomukseen on opetusviraston taholta liitetty tulos-
korttimainen osuus, johon koulut ovat voineet kirjoittaa näkyviin omia stra-
tegioitaan. Tämä toiminta on kuitenkin vielä epäselvää eikä päällekkäisyyttä 
toimintasuunnitelman muiden osuuksien kanssa voi välttää. Ylemmillä koulu-
tusasteilla kokemuksia on enemmänkin. 

Kaplan ja Norton sanovat, että ”Strategiakeskeisissä organisaatioissa kaik-
kien työntekijöiden on ymmärrettävä strategia ja toimittava päivittäisissä töis-
sään tavalla, joka tukee strategian onnistumista. Kyse ei ole ylhäältä alaspäin 
tapahtuvasta johtamisesta vaan viestinnästä.” (Kaplan & Norton 2002,14.) 
Kirjoittajat korostavat viestinnän merkitystä muussakin yhteydessä. Jos henki-
lökunta ei ole tietoinen yrityksen visiosta ja arvoista, se ei voi myöskään olla 
tietoinen niistä strategioista, joilla näihin visioihin pyritään. Vision ja strate-
gian tuominen käytäntöön – jokaisen työntekijän arkeen liittyväksi – on yksi 
johtoryhmän tärkeimmistä tehtävistä. 

Malmi, Peltola ja Toivanen (2002, 90) esittävät kirjassaan Kaplanin ja Nor-
tonin kehittämään malliin kohdistuvaa kritiikkiä. Heidän mukaansa mallia on 
kritisoitu muun muassa siitä, että se

• on kehitetty amerikkalaiseen yrityskulttuuriin
• on kehitetty valvonta- ja seurantajärjestelmäksi (tosin myöhemmin sitä 

on yritetty muuttaa ohjausjärjestelmäksi) 
• ei huomioi riittävästi yrityksen henkilöstöä, joten se sitoutuu projektiin 

heikosti
• on liian monimutkainen, raskas ja johtokeskeinen.

Mintzberg sanoo, että strategia on malli tai suunnitelma, joka integroi orga-
nisaation keskeiset päämäärät, politiikat ja toimintaketjut kokonaisuudeksi. 
Ei ole yhtä ja ainoaa parasta tapaa kehittää strategiaa, ei myöskään yhtä ja 
parasta organisaatiomallia (Mintzberg & Quinn 1996, xi, Mintzberg 1996, 3, 
101–110). Mintzberg kuvaa strategiakäsitettä viiden p:n mallissa (Mintzberg 
1996, 10–16; 1999,  22–29). Viiden p:n (”fi ve-P-model”) mallissa mallin jo-
kainen p-kirjain (plan, ploy, pattern, position ja perspective) tarjoaa strategi-
aan eri näkökulman:

• strategia on tarkoituksellinen suunnitelma yrityksen tulevaisuudesta 
(plan)

• strategia on liiketaloudellinen juoni (ploy)
• strategia tarkoittaa yrityksen johdonmukaista – vaikka ei aina etukäteen 

suunniteltua – toimintaa (pattern)
• strategia on yrityksen valitsema asema markkinoilla (position)
• strategia on näkemys yrityksen tulevaisuuden tilasta (perspective)
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Toikka (2002 110) toteaa väitöskirjassaan, että strategian tulee antaa vasta-
ukset kysymyksiin ”miksi” ja ”mitä” sekä löytää kytkennät kysymykseen 
”miten”; operatiivisten suunnitelmien ja toimenpideohjelmien tulee antaa 
vastaukset kysymyksiin ”miten” ja ”kuka”. Voidaan siis ajatella, että koulun 
strategiat tapahtuvat kolmella eri tasolla. Kaiken yläpuolella on opetusviraston 
luoma visio, johon yleisellä tasolla tähdätään. Käytännön työtä ohjaa opetus-
suunnitelma, joka määrittelee ”miksi”, ”mitä” ja ”miten”. Sen pohjalta luodaan 
toimintasuunnitelmat eli ”miten” ja ”kuka”. Alimmalla strategiatasolla rehtori 
erilaisien yhdessä sovittujen prosessien ja menettelytapojen avulla sitouttaa ja 
motivoi yhteisön toimimaan tavoitteiden mukaisesti. 

Myös Mäkelä (2007) on pohtinut väitöskirjassaan strategia-käsitettä ja sen 
merkitystä koulumaailmassa. Hän viittaa eri tutkijoiden tekemiin määritelmiin 
ja toteaa, että alun perin strategia-käsitettä käytettiin vain liiketalouden johta-
misen välineenä (Mäkelä 2007, 52). Strategia-käsite voidaan kuitenkin tulkita 
hyvin monin eri tavoin. Tässä tutkimuksessa voitiin havaita rehtoreiden tekevän 
usein salamannopeita muutoksia ennalta laadittuihin strategioihin. Tällaisten 
pikastrategioitten luominen vaatii tietynlaisia sisäänrakennettuja strategiamal-
leja, jotka lähtevät koulun tavoitteista ja arvopohjasta. Näiden mallien avulla 
rehtori pystyy rakentamaan nopeasti kulloisenkin tilanteen vaatiman toimenpi-
dekuvion. Mäkelä kirjoittaakin edelleen, että ”monimuotoisuuden vuoksi sen 
(strategian) käyttäminen koulun toiminnassa ja koulun johtamisessa voi saada 
erilaisia mahdollisuuksia. Se voi olla pienen yksittäisen tehtävän suorittaminen 
tai se voi liittyä laajaan koulun kehittämishankkeeseen.” (Mäkelä 2007, 55.)

Mantere totesi rehtoripäivillä Haikossa syksyllä 2006, että strateginen joh-
taminen voi lähteä liikkeelle organisaation itsearvioinnista ja sen tuottamista 
parannustarpeista tai se voi lähteä jostain yksittäisestä, äkillisesti esille tulleesta 
muutostarpeesta. Strategian eteneminen ei saa olla liian ankarasti riippuvainen 
suunnitelmasta vaan se voi matkan varrella tarpeen tulleen joustaa ja muuttaa 
muotoaan päämäärän kuitenkin pysyessä samana. Tärkein vaihe strategiajoh-
tamisessa on Mantereen mukaan sillan rakentaminen suunnitelmasta käytän-
töön: strategiasta tiedottaminen henkilöstölle ja henkilöstön sitouttaminen sen 
toteuttamiseen. Henkilöstö taas ei pysty sitoutumaan ellei se ymmärrä mitä 
ollaan tekemässä. Mantere korostaakin, että juuri sen vuoksi vuorovaikutus ja 
tiedottaminen ovat avainasemassa strategian onnistumisessa. 

Sitoutumisen aste riippuu siitä kuinka läheiseksi ja tärkeäksi yksilö tuntee 
strategian toteuttamisen. Jos strategiaa ei avata eikä tuoda lähelle käytäntöä, 
sen merkitys jää pintapuoliseksi ja vieraaksi. Tämä vähentää yksilön halua si-
toutua työnsä tekemiseen. Hän kokee työn välttämättömänä pahana ja suorittaa 
sen velvollisuuden vuoksi – saman tien unohtaen koko jutun. Kokonaisuuden 
ymmärtäminen ja hahmottaminen on siksi tärkeää strategian jalkauttamisessa. 
Yksilön näkemys ja ymmärrys siitä, mihin toimintani tähtää.
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Edelleen Mantere totesi luennossaan, että asiantuntijaorganisaation strate-
gian kaksi avainkohtaa ovat:

1. Strategia pitää kirjoittaa yhteiseksi asiaksi, ei hallintoihmisen muistilis-
taksi 
• yksilö kokee olleensa mukana keksimässä strategiaa itse

2. Hallinnolla tulisi olla strategiaprosessissa asiakaslähtöinen rooli 
• miten hallinto helpottaa asiantuntijaa tai asiakaspalvelijaa tekemään 

työnsä paremmin? 
• johto viestii suuntaa, keskustelee ja antaa yksilön työlle merkityk-

sen

Strategia on Mantereen mukaan organisaation jäsenten yhteistyötä. Viestintä 
on tämän yhteistyön mahdollistava ja koossa pitävä voima. Strateginen toimin-
ta, kuten muukin sosiaalinen toiminta perustuu jaetulle merkitykselle. Viestin-
tä on merkitysten jakamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että strategian vies-
timinen ei voi olla valmiista strategiasta informoimista, sillä kukaan ei omaksu 
valmiita merkityksiä. Mantereen mukaan parhaimmillaan yksilöt saavat stra-
tegiakeskustelusta merkityksen työlleen – mikäpä tekisi työstä sen merkityk-
sellisempää kuin ymmärrys, että oma toiminta palvelee yhteisten tavoitteiden 
toteutumista. Huonoimmillaan strategian viestintä on tahraisten papereiden 
levittämistä ja kilpistyy omaan merkityksettömyyteensä, jää sisäpiirin asiaksi, 
toteaa Mantere. (Luento rehtoripäivillä Haikossa 2006).

Juuti tarkastelee strategia-käsitteen ja strategia-ajattelun kehittymistä vuo-
sikymmenien aikana. Hän toteaa, että ”strategia-termillä oli sekä sotilas- että 
liike-elämän käytössä yhteistä se, että kummassakin pyrittiin voittamaan joku 
toinen” (Juuti, 2001, 234). Sittemmin strategia-ajattelu on muotoutunut arki-
semmaksi, jokapäiväistä työtä helpottavaksi suunnitelmaksi – organisaation 
työkaluksi. Ongelmana on ollut se, että strategiat ovat liikkuneet liian korke-
alla tasolla, tavallisen työntekijän saavuttamattomissa. Niiden jalkauttaminen 
arkityöhön on strategisen toiminnan kannalta haasteellista. Arkisten asioiden 
sujuvuutta ja niiden merkittävyyttä kokonaisuuden rakentamisessa ei tule 
unohtaa. Siksi niiden järkiperäistäminen ja selkiyttäminen strategioiden avul-
la kannattaa. Juuti toteaa: ”itse asiassa strategia, kuten kaikki muukin puhe, 
on arjen diskurssista tietyn strategiatyöskentelyksi kutsutun menettelytavan 
avulla esille nostettua tekstiä. Strategiatyöskentelyn tehtävänä on nostaa orga-
nisaation arkiajattelun monimutkaisista diskursiivisista poluista esille joitakin 
keskeisiä polunhaaroja.” (Juuti 2001, 244.)

Åhman (2004, 66) pohtii strategiatyön merkitystä organisaatiossa. Hän 
pitää tärkeänä sitä, että organisaatiolla on visio, missio ja arvot toimintansa 
pohjalla. Se, kutsutaanko niitä juuri näillä nimillä, ei ole olennaista vaan se, 
että tiedetään ylipäätään miksi ollaan olemassa ja mihin ollaan menossa. Or-
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ganisaation strategioita tulisi Åhmanin mielestä jatkuvasti päivittää ja uudistaa 
ajanmukaisiksi. Hän kuvaa strategiatyössä tapahtuvia muutoksia seuraavasti:

1. Strategian luomiseen osallistuu yhä suurempi joukko.
2. Strategian luominen ja toteuttaminen ovat lähenemässä toisiaan.
3. Strategiaprosessi on nykyisin jatkuva, tarpeeseen perustuva prosessi, ei 

määräajoin tehtävä.
4. Strategiatyön muutos tulee todennäköisesti muuttamaan myös kehittä-

miskeskusteluja. 

Leithwood (2001) korostaa sitä, ettei nykyistenkään koulujen toiminnassa ole 
periaatteessa mitään täysin pielessä, mutta hänen mielestään koulujen tehok-
kuutta voitaisiin entisestään parantaa strategista toimintaa lisäämällä. Johta-
misen tulosvastuullisuus edellyttää Leithwoodin mukaan sitä, että rehtorit toi-
mivat ”strategisen johtamisen” mukaisesti. Strateginen johtaminen edellyttää, 
että rehtorit 

1. tallentavat ja tulkitsevat systemaattisesti kerättyä tietoa
2. luovat yhdessä henkilökuntansa kanssa selkeät tavoitteet 
3. seuraavat näiden tavoitteiden etenemistä ja päivittävät suunnitelmia nii-

den mukaan
4. atekevät yhteistyötä alueen muiden rehtoreiden kanssa

Vaikka oppimis- ym. tulosten vertaaminen liitetään usein tulosvastuulliseen 
johtamiseen, on kuitenkin Leithwoodin mukaan muistettava, että tällaisella 
strategialla saattaa olla tuhoisia vaikkakin tahattomia seurauksia. Oppilaiden 
yksilöllisiä eroja ei oteta huomioon, opetussuunnitelmaa helpotetaan heidän 
tasonsa mukaan, aikaa tuhlataan enemmän testaamiseen kuin opetukseen ei-
vätkä koulut halua ottaa opiskelijoita, jotka ovat menestyneet muita heikom-
min. Opettajat taas saattavat turhautua joutuessaan tavallaan toimimaan vas-
toin periaatteitaan. Rehtoreiden tuleekin Leithwoodin mukaan varautua tällai-
siin tilanteisiin. (Leithwood 2001, 226.)

Strateginen johtaminen koulussa

Jos sodan johtamisessa strategialla tarkoitetaan esimerkiksi tietynlaisten jouk-
kojen siirtämistä taistelukentille juuri oikeaan aikaan ja oikein varustettuina, 
niin koulumaailmassa voitaisiin ajatella, että strategiaa on esimerkiksi tietyn-
laisten opettajien ja oppilaiden sijoittaminen tietynlaisiin ryhmiin ja luokkiin 
vuosittain tai pitemmällä aika välillä, ja heidän varustamisensa oikeilla työvä-
lineillä koulun kasvatustavoitteen mukaisesti. Strategista johtamista koulussa 
on ryhmien sijoittelu, oppilaiden ja opettajien valinta, tavoitteen selkiyttämi-
nen, toimintasuunnitelman laadinta, opetussuunnitelman toteuttaminen, itse-
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arviointi ynnä muu. Minzbergin viiden strategianäkökulman (fi ve-P-model) 
liiketaloudelliset termit voitaisiin vaihtaa koulumaailmaan sopiviksi, jolloin 
niiden soveltuvuudessa oppilaitoksen johtamiseen ei nähtäisi mitään ihmeel-
listä. Strategialle ei vaan ole löytynyt ”pehmeämpää”, nimenomaan lasten 
oppimiseen ja kasvuun läheisemmin liittyvää käännöstä. Strategia on paljon 
puhuva sana, joka jo itsessään saa aikaan mielikuvan tehokkaasta ja jämäkästä 
otteesta.

Kouluihin strateginen ajattelu tuotiin 2000-luvun alussa BSC -viitekehyk-
sen muodossa. Tuloskorttiajattelun hyödyt nähtiin ja nähdään edelleen sopivan 
myös koulumaailmaan. Tuloskortin laadinnan avulla on mahdollista keskittyä 
koulun vision kannalta oleellisten ydinprosessien kuvaamiseen. Ydinproses-
sien kuvaaminen ja konkretisointi tuloskortin avulla helpottaa ja jämäköittää 
käytännön työtä. Kaplanin ja Nortonin kehittämä balanced scorecard -viiteke-
hys auttaa organisaatioita löytämään oman visionsa ja strategiansa ja tuomaan 
ne myös käytännön tasolle. Sen avulla visiot ja strategiat konkretisoituivat ja 
niiden etenemistä oli helpompi seurata. Mittaristossa oli neljä näkökulmaa: 
talous eli resurssit, asiakkaat, sisäiset prosessit ja kehittyminen. 

Koulun toimintaan sovellettuna strategiseen johtamiseen voidaan katsoa 
kuuluvan seuraavat vaiheet: 

1. Lähtötila-analyysi: missä olemme, swot
2. Muutostarpeen konkretisointi: mitä haluamme parantaa
3. Visiointi: mitä haluamme saavuttaa
4. Toimintasuunnitelman laatiminen: mitä pitää tehdä ja miten 

• vastuuhenkilöt 
• aikataulut
• etenemisjärjestys

5. Toiminnan käynnistäminen ja selkiyttäminen henkilöstölle
6. Väliarviointi: miten olemme edenneet, mittarit
7. Loppuarviointi – jatkotoimenpiteet: miten tästä eteenpäin

Tällä tavalla edeten kehittäminen kouluissa konkretisoituu myös opettajan 
tasolla eikä jää leijumaan ilmaan jonkinlaisena suoritteena ja velvollisuuden 
täyttämisenä: ”tehdään nyt tuo juttu alta pois, niin päästään taas rauhassa opet-
tamaan”. Jos opettajalle ei selkiydy kehittämisen perimmäinen tarkoitus ja 
hyöty, sisäistä sitoutumista ei tapahdu. Sisäinen sitoutuminen ja motivaatio 
taas ovat ehto strategian onnistumiselle.

Tuloskorttien laatiminen ja käyttäminen kouluissa on herättänyt mielipitei-
tä puolesta ja vastaan. Etuina on mainittu ensinnäkin niiden toistettavuus – on 
helpompi aloittaa jokin prosessi jo olemassa olevan mallin mukaan. Toiseksi 
tuloskortteihin kirjoitetut yhteiset sopimukset ja käytänteet ovat muistissa ja 
ne voidaan aina uudelleen tarkistaa. Kolmanneksi uusien opettajien aloittaessa 
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työtään heillä on mahdollisuus tuloskorttien avulla tutustua koulun prosessei-
hin ja yhteisiin linjauksiin. Haittapuolina on taas nähty tuloskorttien jäykkyys, 
joka saattaa kadottaa innovatiivisuuden. Myös tuloskorttien liiallinen laatimi-
nen aiheuttaa ongelmia. Mistä löytyy aikaa niiden kaikkien laatimiseen, lu-
kemiseen ja sisäänajoon. Tuloskorttien runsaus saattaa aiheuttaa tietynlaista 
sokeutta ja jopa torjuntaa.

Barnett (2000) pohtii artikkelissaan koulujen tulevaisuutta yhteiskunnan 
taholta tulevien paineiden puristuksessa. Varsinkin yritysmaailman vaatimuk-
set paremmasta luku- ja kirjoitustaidosta sekä ajan tasalla olevista tietotekni-
sistä taidoista on saanut kouluviranomaiset kohdistamaan huomiota koulujen 
kykyyn vastata yhteiskunnan haasteisiin. Barnett toteaa, että koulujen täytyisi 
tehokkaammin linkittyä ympäröivään yhteiskuntaan ja huomioida julkinen ar-
vostelu. Tämä kohdistaa myös koulun rehtoriin uudenlaisia odotuksia, joihin 
hän ei välttämättä ole valmistautunut.

Oppimistuloksiin kohdistuvista, koko ajan lisääntyvistä vaatimuksista ja 
odotuksista johtuen rehtoreiden tulisi Barnettin mielestä olla strategisia johta-
jia. Strategisella johtamisella hän tarkoittaa ”ulkoisten trendien tunnistamista, 
oppimistuloksia parantavien prosessien kehittämistä ja myös oppimistulosten 
seuraamista” (Barnett 2000, 5). Tullakseen strategiseksi johtajaksi olisi Bar-
nettin mukaan otettava huomioon seuraavat seikat: 

1. rehtorilla tulisi olla systemaattinen tapa hankkia mahdollisimman laa-
jalti ulkoista ja sisäistä tietoa tehdessään päätöksiä

2. rehtorit eivät pysty strategiseen johtamiseen yksin; muutos koskettaa 
kaikkia 

Nämä seikat edellyttävät monien koulukulttuurien muutosta hierarkkisesta by-
rokraattisuudesta yhteisölliseksi tiimiorganisaatioksi. (Barnett 2000, 6).

Marylandissa (1997) laadittiin strategia koulujen toiminnan kehittämiseen. 
Strategiaprosessi sisälsi kymmenen avainkohtaa prosessin ymmärtämisestä 
ja sisäistämisestä muutoksen hallintaan. Jokainen avainkohta täsmennettiin 
avainkysymyksillä sekä avaintoiminnoilla. Jokainen vaihe sisälsi myös joh-
tajuudelle asetetut tavoitteet ja tehtävät. Yksityiskohtaisen ja laajan prosessin 
tarkoituksena oli parantaa oppimistuloksia kehittämällä koulun toimintaa. 
Koulun rehtorin toiminnalle tässä strategiaprosessissa asetettiin seuraavanlai-
set haasteet:

1. Prosessin ymmärtäminen. Rehtorin on selkiytettävä henkilökunnalle, 
miksi prosessiin lähdetään ja mikä on itse kunkin rooli prosessissa.

2. Aineiston kerääminen. Rehtori kerää aineistoa oppilaiden oppimistu-
loksista sekä osallisuudesta eri oppiaineissa ja analysoi sen. Hän myös 
välittää tiedon henkilöstölle ja muille tärkeille sidosryhmille. Henki-
lökunnan täytyy saada selkeä käsitys missä tilassa koulu on. Rehtori 
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kartoittaa koulun vahvuudet ja heikkoudet ja asettaa opettajille luokka-
kohtaisia tavoitteita sekä määrittää opettajien lisäkoulutuksen tarpeet.

3. Prioriteettien määrittäminen. Rehtori luo koululle vision ja hyväksyttää 
sen kaikilla sidosryhmillä. Tärkeitä kehittämiskohteita saattaa olla mo-
nia. Siksi rehtorin on yhdessä opettajien kanssa päätettävä, mihin keski-
tytään. Prioriteettien valinta ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muu opetus 
kärsii. Opetussuunnitelman toteutumisen rinnalla painotetaan yhdessä 
valittuja kehittämiskohteita.

4. Ongelman täsmentäminen. Rehtori keskustelee opettajien kanssa muun 
muassa seuraavista kysymyksistä: mikä on ongelma, mistä tiedät, että 
tämä on ongelma, voimmeko vaikuttaa tähän ongelmaan ja millä ongel-
malla on suurin vaikutus toimintaasi. 

5. Päämäärän asettaminen. Rehtori asettaa prosessille tavoitteen 3–5 vuo-
den päähän, mutta etenemistä seurataan välitavoitteilla esimerkiksi 
vuoden välein.

6. Strategian valinta. Paras strategia perustuu jo olemassa olevan tietoon 
heikkouksista ja vahvuuksista.

7. Suunnitelman toteutuvuus. Rehtorin tulee varmistaa, että suunnitelma 
voidaan käytännössä toteuttaa. Aikataulutus ei saa olla liian tiivis.

8. Tulosten arviointi. Se, mitä arvioidaan, tulee tehdyksi. Rehtori arvioi 
säännöllisin väliajoin strategian toteutumista koulun lopputavoitteen 
kannalta.

9. Suunnitelman päivittäminen. Rehtori tarkistaa suunnitelman toteu-
tumista ja tekee tarvittavat korjaukset. Rehtorin tulee olla joustava ja 
pystyä muuttamaan toimenpideohjelmaa, jos koululle ja/tai luokalle 
asetettu tavoite on karkaamassa. 

10. Muutoksen ymmärtäminen. Koko prosessin ymmärtäminen ja hahmot-
taminen on tärkeää kehittymisen aikaansaamiseksi. Muutoksen hallinta 
edellyttää jokaisen avainkohdan tarkkailua säännöllisesti ja samanai-
kaisesti.

Edellä kuvattu kehittämisprosessi on strategista toimintaa. Prosessi on kuvattu 
yksityiskohtaisesti verkossa http://mdk12.org/index.html ja sen tarjoama hyö-
ty koulun strategisen johtamisen selkiyttämiselle on tutustumisen arvoinen. 

2.2 Rehtorin rooli koulun kehittäjänä

Rehtorit ovat tärkeitä! Toteaa Sergiovanni (1995). Tätä väitettä tukevat sekä 
tutkimustulokset että menestyvien koulujen ominaisuuksista tehdyt huomiot. 
Sergiovanni kirjoittaa, että jos koulu toimii erityisen hyvin ja tulokset ovat 
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erinomaisia, niin suurin kiitos kuuluu rehtorille. Usein kuitenkin olosuhteet 
estävät rehtoreita olemasta sellaisia rehtoreita kuin he haluaisivat. Eräs Ser-
giovannin haastattelema rehtori oli sanonut: ”Joka vuosi puhutaan siitä kuinka 
meidän tulisi olla opetuksen ja kasvatuksen johtajia eikä hallintojohtajia. Se 
on hieno ajatus! Ja kuitenkaan systeemi ei salli sitä. Kaikki haluavat johtaa 
koulua tavalla tai toisella – keskusvirasto, järjestö, lautakunta, vanhemmat 
jne. Se mikä jää rehtorin päätettäväksi, on aika vähän. Meillä on niin vähän 
kontrolloitavaa tai muutettavaa. Valta on jossain muualla, mutta ei välttämättä 
vastuu.” (Sergiovanni 1995, 83.) Kuitenkin monet rehtorit pystyvät olemaan 
näiden vaikeuksien yläpuolella ja luomaan yksilöllisen johtamismallin. 

Mäkelä (2007, 129) esittää väitöskirjassaan useiden tutkijoiden käsityk-
siä rehtorin tehtäväalueista ja toteaa, että useimmissa tutkimuksissa rehtorin 
tehtävät on jaoteltu kolmeen perusluokkaan. Hallintojohtaminen ja ihmisten 
johtaminen ovat selkeitä alueita, mutta kolmas alue, jota usein nimitetään pe-
dagogiseksi johtamiseksi, on Mäkelän mukaan epäselvä. Mäkelä on tehnyt 
seuraavanlaisen yhteenvedon eri tutkijoiden käsityksistä rehtorin tehtävistä:

Taulukko 3. Johtajan/rehtorin tehtäväalueita (Mäkelä 2007, 129).

Tutkija Johtajan/rehtorin tehtäväalueita
Mintzberg
1980, 1990

päätöksenteko henkilöstö-
johtaminen

tiedon 
johtaminen

Vaherva
1984

taloudellis-
hallinnolliset

henkilöstö-
suhteet

pedagoginen
johtaminen

Hämäläinen
1986

talous ja muu
hallinto

ihmissuhteiden
hoito

pedagoginen 
johtaminen

Lonkila 
1990

hallinto pedagoginen 
johtaminen

opetustyö

Erätuuli &
Leino 1993

hallintotyö johtamistyö

Ojala
2003

hallinto ja 
kehittäminen

strateginen 
johtaminen

opettajarooli

Pennanen
2006

hallinnon 
johtaminen

ihmisten 
johtaminen

asioiden 
johtaminen

Pirnes
2006

tehtävien 
hoito

ihmissuhteiden 
hoito

henkinen 
jousto

johtamisen 
eettisyys

Sergiovanni
2006

hallinto ja 
talous

ihmisten 
johtaminen

opetuksen 
asiantuntija

symboli-
hahmo

kulttuurin 
ylläpitäjä

Mustonen (2003, 93) toteaa väitöskirjassaan, että rehtoreilla on tänä päivä-
nä paljon enemmän valtaa ja mahdollisuuksia oman koulunsa kehittämiseen 
ja todelliseen johtamiseen kuin edeltäjillään. 1990-luvun loppupuolella kes-
kitettyä hallintojärjestelmää kevennettiin paikallisen päätösvallan hyväksi. 
Päätösvaltaa siirrettiin koulun tasolle muun muassa opetuksen järjestelyjen ja 
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talouden hallinnan puitteissa. Mitä tämä lisääntynyt valta sitten käytännössä 
oli? Onko esimerkiksi tuntikehyksen tai koulukohtaisen määrärahan näennäi-
nen liikkumavara vain harhaa? Entä näkyvätkö Mustosen mainitsemat oman 
koulun kehittämismahdollisuudet sekä ”todellinen johtaminen” tämän päivän 
rehtoreiden työssä. 

Isosomppi (1996, 154) pohtii rehtorin toimenkuvaa ja viittaa opetushalli-
tuksen teettämään lukion rehtorien ja opettajien työympäristöä koskeneeseen 
arviointitutkimukseen. Tutkimuksessa rehtorit arvioivat koulunsa ensisijaisek-
si vahvuusalueeksi hyvän, uudistusmielisen ja yhteistyökykyisen ilmapiirin 
sekä rehtorin tärkeimmäksi ominaisuudeksi ihmissuhde- ja viestintätaidot. 
Noin 95 % rehtoreista oli sitä mieltä, että heidän koulussaan on ainakin melko 
hyvä ilmapiiri (Jakku-Sihvonen & Salmensuu 1995, 31–51). Isosomppi jatkaa, 
että samassa tutkimuksessa rehtorit kuvaavat kuitenkin työnsä vaikeimmiksi 
ongelmakohdiksi pedagogisen johtamisen ja toisaalta henkilöstöjohtamisen. 
”Pedagogisen johtamisen ongelmat liittyivät rehtoreiden mukaan tasapuo-
lisuuden ja delegoinnin kysymyksiin ja henkilöstöjohtamisessa vaikeutena 
koettiin sosiaalisten suhteiden hoito ja ristiriitojen selvittäminen” (Isosomppi 
1996, 154).

Erätuuli ja Leino (1992) osoittivat tutkimuksessaan, että ”suomalainen 
rehtori eroaa merkittävästi alan kirjallisuudessa esitetystä yhdysvaltalaisesta 
virkatoveristaan. Suomalainen rehtori on hallintotehtäviä painottava, hyvää 
yhteistyöhenkeä korostava ja näkymätön virkamies, joka jättää pedagogisen 
kehittelyn opettajakunnan reviiriksi.” (Erätuuli & Leino 1992, 34.)Viides-
sätoista vuodessa voidaan kuitenkin todeta rehtorin roolin koulun johtajana 
muuttuneen. Taipale kirjoittaa rehtorin merkittävimmän haasteen olevan tällä 
hetkellä resursseista ja oppilaista kilpaileminen samalla kun julkinen sekto-
ri supistaa koulutuksen rahoitusta. Hän toteaa: ”Pedagogiset vapaudet ovat 
merkinneet sitä, että mahdollisuuksia koulun kehittämiseen on aikaisempaan 
verrattuna huomattavasti enemmän. Suomalaisen rehtorin asema on nykyisin 
lähempänä muita eurooppalaisia ja amerikkalaisia kollegoja kuin aiemmin.” 
(Taipale 2000, 216.)

Koulun rehtorin toimenkuvaa ja haasteita on viimeisten kymmenen vuo-
den aikana tutkittu enemmän kuin koskaan. Yhteiskunnan muuttuminen tieto-
tekniseksi informaatioyhteisöksi on antanut aihetta kiinnittää huomiota myös 
opetuksen ja kasvatuksen kehittämiseen. Avoimuus ja läpinäkyvyys, tulok-
sellisuus ja tehokkuus ovat avainsanoja pohdittaessa tulevaisuuden näkymiä. 
Opetuksen ja kasvatuksen kehittäjänä rehtorin rooli pedagogisena johtajana ja 
asiantuntijana painottuu. Vaikka rehtorin tehtävien kehityskaarta tutkittaessa 
on todettu, että rehtorilla on nykypäivänä enemmän mahdollisuuksia kehittää 
kouluaan, nähdä koulunsa toiminta kokonaisvaltaisesti ja tehdä pitkäntähtäi-
men suunnitelmia, ei tämä välttämättä vieläkään rehtorin arkityössä toteudu. 
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Koulun johtamisen päämäärät ja suunnat määräytyvät edelleen ylhäältäpäin 
eivätkä yksittäisen rehtorin mahdollisuudet ”kääntää kurssia” ole hänen toi-
mintansa vallassa. Kuitenkin on todettu, että juuri rehtorin toiminta vaikuttaa 
merkittävästi työskentelyilmapiiriin, opiskelumotivaatioon sekä oppimistulok-
siin (Tukiainen 1999, 22).

Spillane, Halverson ja Diamond (2001) jakavat rehtorin tehtävät mikro- 
ja makrotason toimintoihin. Makrotason toimintoja ovat kaikki pitemmän ai-
kavälin suunnitelmat ja prosessit kun taas mikrotason toimintoja ovat lyhyt-
kestoiset, päivittäiset toiminnot. Kirjoittajien mukaan mikro- ja makrotason 
toimintoja ei kuitenkaan voida täysin erottaa toisistaan, koska jotkin makrota-
son toiminnot, esimerkiksi yhteistyötä koskevat suunnitelmat, sisältävät myös 
mikrotason toimintoja kuten päivittäiselle yhteistyölle varattujen hetkien jär-
jestämisen opettajille. Juuri näiden mikrotason toimintojen kautta pystymme 
keskittymään oleelliseen eli analysoimaan kuinka koulua johdetaan sen sijaan, 
että keskittyisimme analysoimaan mitä koulun johtaminen on. (Spillane ym. 
2001, 24.)

Johnson ja Pennanen (2007) pohtivat rehtoreille asetettujen ylemmän tason 
kehittämistavoitteiden ja arjen johtamisen kohtaamisongelmaa. Koulutuspo-
liittisten muutoksien aikaansaaminen käytännön tasolla vaatii onnistuakseen 
rehtorilta aikaa ja sinnikkyyttä. Muutosvastarinnan kohtaaminen arkipäiväs-
sä latistaa monen rehtorin innostuneet kehittämisideat, jolloin ne hautautuvat 
helposti arkipäivän sujumiseen liittyvien tehtävien alle. Kuilu koulun arjen 
sujumisen ja valtakunnallisten tavoitteiden välillä on näennäisesti syvä, vaik-
ka tarkemmin tutkittaessa voitaisiinkin todeta, että molempien tavoitteet ovat 
samansuuntaiset: lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin parantaminen ja kehittä-
minen. Johnson ja Pennanen viittaavat artikkelissaan Maailman opettajajär-
jestöjen liiton vuonna 2007 antamiin 15 suositukseen rehtorin tehtäviksi. Tär-
keimpänä pidettiin johtamisen pedagogista puolta, jota rehtorin tuli kehittää 
ammatillisten täydennyskoulutusten avulla. Johnson ja Pennanen kirjoittavat 
myös rehtorikunnan ikääntymisestä ja viittaavat Maailman opettajajärjestöjen 
liiton (Education International 2007) mielipiteeseen rekrytoinnista: ”Huonona 
ratkaisuna pidetään sitä, jos rekrytoinnissa yritetään hankkia koulutusalan ul-
kopuolisia johtajia avautuviin virkoihin. Rehtorin ammatin vetovoimaa tulisi 
parantaa kaikin keinoin ja rekrytointitoimia tulisi suunnata siten, että yhä use-
ampi naisopettaja hakeutuisi rehtoriksi.”(Johnson & Pennanen 2007, 18.)

Portin, Schneider, DeArmond ja Gundlach (2003) esittävät mielenkiintoi-
sen tutkimuksen rehtorin työn todellisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista. 
Sen sijaan, että aina tutkitaan sitä, mitä rehtorin tulisi tehdä ja mitä hänen pi-
täisi osata, olisi tutkijoiden mukaan keskityttävä siihen, mitä he oikeasti teke-
vät. Tutkimuksessaan he haastattelivat rehtoreita, apulaisrehtoreita ja opettajia 
21 koulussa. Koulut olivat tietoisesti erilaisia: kunnallisia, yksityisiä, erilaisia 
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painotuksia omaavia, sopimuskouluja jne. Ne olivat myös maineeltaan ja op-
pimistuloksiltaan erilaisia. Portin ym. toteavat, että huolimatta koulumuodosta 
rehtoreiden työ on monimutkaista ja vaihtelevaa. Heidän mielestään on hul-
luutta odottaa, että yksi ihminen voisi hallita kaikki koulun johtamiseen tar-
vittavat taidot. He toteavat, ettei ole olemassa vastausta kysymykseen: ”Mitä 
koulun pyörittämiseen tarvitaan?” Tutkimuksen mukaan koulun johtaminen on 
niin monisäikeinen juttu, ettei siihen voida asettaa vain yhtä mallia, koska: 1. 
kaikkiin kouluihin ei sovi samanlainen johtaminen, 2. muodollisesti pätevä 
rehtori ei välttämättä sovi johtajaksi mihin tahansa kouluun ja 3. ylemmän 
tason määräykset, säännökset ja tuki määrittelevät hyvin pitkälle rehtorin tapaa 
toimia. (Portin ym. 2003, 7–8.)

Portin ym. esittelevät tutkimuksessaan seitsemän johtamisen ydinaluetta:

• Instruktionaalinen johtaminen (instructional), johon kuuluvat muun 
muassa huolehtiminen opetuksen laadusta, opetussuunnitelman toteu-
tumisen valvominen, opetuksen ohjaaminen ja mallintaminen, vierailut 
luokissa, opetuksen arviointi jne.

• Koulukulttuurin johtaminen (cultural), johon kuuluvat koulun tradi-
tiot, ilmapiiri (vanhemmat ja oppilaat), historia ym.

• Hallintojohtaminen (managerial), johon kuuluvat talouden hoito, ai-
kataulutus, kuljetukset, siivous jne.

• Henkilöstöjohtaminen (human resource), johon kuuluvat oikeiden 
(sopivien) henkilöiden rekrytointi, henkilökunnan koulutus koulun tar-
peet huomioon ottaen jne.

• Strateginen johtaminen (strategic), johon kuuluvat vision, toiminta-
ajatuksen, tavoitteiden ja arvojen luominen sekä keinot niiden saavutta-
miseksi.

• Ulospäin suuntautunut johtaminen (external development), johon 
kuuluvat koulun markkinointi ulospäin, yhteistyökumppanien hankin-
ta, vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö jne.

• Mikrotason johtaminen (micropolitical), joka liittyy kaikkiin edellä 
lueteltuihin alueisiin. Esimerkiksi vision ja tavoitteiden esittäminen 
käytännössä (strategy), opetuksen laadun kehittäminen (instructional), 
resurssien ohjaaminen (management) ja henkilökunnan motivointi (hu-
man). (Portin ym. 2003, 18–23.)

Nämä ydinalueet tulisi em. tutkijoiden mielestä ottaa huomioon koulun johta-
juustarvetta analysoitaessa. Yleispäteviä, kaikille sopivia ”reseptejä” johtami-
seen ei voida tehdä. Siksi johtajuustarve olisikin jokaisen koulun kohdalla aina 
tarkkaan analysoitava. Tämä keskeinen johtopäätös tarkoittaa sitä, että yleis-
tykset siitä, mitä ”johtajan tulisi tietää ja osata” eivät viime kädessä ota huo-
mioon koulujen tilannetta. Jotta rehtoreita voidaan auttaa ja tukea, on tärkeätä 
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ymmärtää ne kulloisetkin haasteet ja ongelmat, joita he erilaisissa tilanteissa 
kohtaavat. (Portin ym. 2003, 41.)

EU:n raportissa (2007) on kerätty tietoja eri EU-maiden koulutustilantees-
ta ja koulutuksen uudistamiseen vaikuttavista tekijöistä. Raportissa pohditaan 
leadership-käsitteen merkitystä eri maissa ja todetaan, että käsitteellä saattaa 
olla monia erilaisia määritelmiä riippuen koulutussysteemin luonteesta. Ra-
portin mukaan monet tutkimukset ovat etsineet leadership-johtamisen piirteitä 
ja tehneet siitä useita luokituksia. Tulokset ovat osoittaneet, että rehtoreiden 
työ ei kohdistu suoraan oppilaisiin vaan pikemminkin koulun hallinnollisiin 
tehtäviin. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studies) 
2003:n suorittama kysely osoitti kuinka rehtorit kuluttivat aikansa toisaalta 
hallinnon ja varsinaisen opettamisen välillä ja toisaalta kommunikoimalla van-
hempien, ympäröivän yhteisön ja viraston kanssa. Selvää eroa eri maiden reh-
toreiden välillä ei ilmennyt. Itse asiassa tehtävät, jotka kuvasivat rehtoreiden 
ajankäyttöä, olivat niin moninaisia ja vaihtelevia, ettei niitä voitu edes arvioida 
macro-tasolla. Tämä vaihtelevuus tekee raportin mukaan myös mahdottomak-
si arvioida koulun johtamisen vaikutusta oppimistuloksiin. 

Sergiovanni (1995) toteaakin, että nykyjohtamisen suurin haaste on rau-
hoittaa hallinnollisen ja moraalisen johtamisen välinen kilpailu. Hallinnolliset 
asiat on pakko hoitaa, jotta koulun arki sujuu, mutta samalla pitäisi kehittää 
oppivaa yhteisöä. (Sergiovanni 1995, 314).

2.2.1 Laki ja johtosääntö

Tässä tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan rehtorin tehtävien määrittelyä pe-
ruskoulujärjestelmän kehittymisen jälkeiseen aikaan. Yksityiskohtaisemman 
selvityksen suomalaisen rehtorin hallinnollisen aseman muuttumisesta on laa-
tinut esimerkiksi Mustonen väitöskirjassaan. Mustonen toteaa, että ”suoma-
laisen koululaitoksen tunnuspiirteenä on ollut, erityisesti 1970-luvulta lähtien, 
vahva keskusjohtoisuus ja hallinnollisen hierarkian runsaus. Toiminnan ohjeis-
tus on kulkenut opetusministeriön, kouluhallituksen ja sittemmin opetushalli-
tuksen, lääninhallituksen kouluosaston ja kunnan koulutoimiston kautta. Reh-
torin tehtävänä on ollut lähinnä toteuttaa ja valvoa muiden antamien ohjeiden 
toimeenpanoa.” (Mustonen 2003, 79.)

Kun kansa- ja keskikoulujärjestelmästä siirryttiin peruskouluun, luotiin 
myös yhtenäinen perusopetussuunnitelma, joka ohjeisti kouluja samankaltai-
seen ja tasa-arvoiseen toimintaan hyvinkin tiukasti. Peruskoululaki vuodelta 
1968 (As.kok. 1968/476) takasi sen, että kaikilla lapsilla oli yhdenvertaiset 
mahdollisuudet koulutukseen. Kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu yh-
distettiin 9-luokkaiseksi peruskouluksi. Uusi koulujärjestelmä mahdollisti 
opintien myös varattomien perheiden lapsille. Koulutuspalvelut ja opetuksen 
sisällöt määriteltiin tarkasti. Silloinen kouluhallitus kontrolloi koulujen toi-
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mintaa, jotta yhtenäinen perusopetus toteutuisi. Virkamiesten määrä kasvoi, 
koska kuntiin perustettiin koulutoimenjohtajan, opetuspäällikön ja tarkastajien 
virat. Mustonen (2003, 81) viittaakin muun muassa Lappalaiseen (1991, 203) 
todetessaan, että ”opetusministeriön koko henkilökunta käsitti 1960-luvun 
alussa vain parisenkymmentä henkilöä, mutta toteutetut uudistukset nostivat 
ministeriön henkilövahvuuden 1990-luvun alussa jo yli 300:n”. Virkamiehiä 
tarvittiin opetussuunnitelman normien ja ohjeistusten päivittämiseen ja niiden 
toteutumisen valvontaan. Rehtorin työ alkoi olla vain tiukkojen opetussuun-
nitelman vaatimien rutiinien täyttämistä. Tasa-arvon korostamisen myötä by-
rokratia voimistui. Koulujen itsenäisyydestä ei ollut tietoakaan. Tämä aiheutti 
ennen pitkää tyytymättömyyttä ja turhautuneisuutta sekä opettajien että rehto-
rien keskuudessa. 

 Suomen laki määrittelee rehtorin tehtävät hyvin väljästi. Kuntatasolla ne 
on määritelty johtosääntöjen puitteissa tarkemmin. Peruskoulu-uudistuksen 
mukanaan tuoman tiukasti keskitetyn kouluhallinnon ja valtakunnallisen ope-
tussuunnitelman mukaisen toiminnan aiheuttamaan tyytymättömyyteen saatiin 
helpotusta, kun lakia muutettiin vuonna 1983. Uusi laki tuli voimaan 1.8.1985. 
Tämän uudistuksen myötä rehtorit saivat hieman enemmän päätösvaltaa kou-
lun tasolle muun muassa uuden ja väljemmän tuntikehysjärjestelmän puitteis-
sa. Päätösvallan ja itsenäisyyden lisääntyminen toi mukanaan myös lisätyötä, 
koska koulun toiminnasta oli nyt itse vastattava. Asioita ei voitu enää heittää 
ylemmän johdon hoidettavaksi.

Uudessa laissa määrättiin, että peruskoulussa on johtaja ja edelleen, että 
yläasteella ja sellaisella ala-asteella, jossa on pysyvästi vähintään kaksitois-
ta perusopetusryhmää, on rehtori. Johtajan tehtävistä uudessa laissa sanottiin 
ainoastaan, että johtajan tehtävänä on johtaa, ohjata ja valvoa peruskoulun 
opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle määrätyt hallinto-, taloudenhoi-
to- ja opetustehtävät. Tarkempia säännöksiä ja määräyksiä johtajan tehtävistä 
annettiin asetuksella ja tarvittaessa johtosäännöllä (As.kok. 1983/476).

Peruskouluasetuksen 1984/718 pykälässä 109 lueteltiin lain selventämi-
seksi kolmetoista eri kohtaa rehtorin/johtajan tehtävistä. Lisäksi pykälässä 156 
määrättiin, että rehtorin on pidettävä opettajainkokouksia. Samoihin aikoihin 
lain uudistuksen kanssa alettiin kehitellä uusia kuntakohtaisia opetussuunnitel-
mia. Tämäkään ei vielä riittänyt vaan 1990 -luvun alussa alettiin kuntakohtai-
sia opetussuunnitelmia muuttaa koulukohtaisiksi. Koulut alkoivat profi loitua 
erilaisilla painotuksilla ja kotipaikkakuntansa erityisyyksillä. Koulujen yksi-
löllisyys ja itsenäisyys voimistuivat, mutta lisääntyvä päätösvalta toi muka-
naan myös lisätyötä ja edellytti sekä rehtorilta että opettajilta aikaisempaa 
voimakkaampaa sitoutumista. Hallinnon purkaminen merkitsi rehtorille jaet-
tujen tehtävien lisääntymistä. Tällaista vapautta ja itsenäisyyttä eivät kaikki 
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kokeneet pelkästään positiivisena asiana ja kentältä saattoikin kuulua toiveita 
”paluusta vanhaan”.

Rehtorin tehtävät 1990-luvun puolivälistä 2000-luvun alkuun keskittyi-
vät laman kourissa kamppailuun. Jatkuvat säästötoimenpiteet rasittivat kou-
lun toimintaa ja rehtorin työ oikeudenmukaisena resurssien jakajana joutui 
kovalle koetukselle. Peruskouluasetuksen säätelemien tehtävien tunnollinen 
hoitaminen oli monelle rehtorille vaikea paikka, koska resurssien puuttuessa 
ei esimerkiksi peruskouluasetuksen pykälän 109 mukaista ensimmäistä koh-
taa ”johtajan tulee johtaa, ohjata ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä” 
samoin kuin viimeistä ”muutoinkin toimia koulutoimen edistämiseksi” pystyt-
ty tyydyttävästi hoitamaan. Arjen pyörittäminen kyllä sujui, mutta minkään-
laiseen kauaskatseiseen kehittämistyöhön ei ollut mahdollisuuksia. Rehtorin 
tehtävien muuttumista pohtiessaan Tukiainen (1999, 16) toteaa, että 90-luvun 
alussa poistuivat monet opettajan ja samalla myös rehtorin toimintaa ohjanneet 
säädökset. Hän kirjoittaa, että ”koulujen ylhäältä alas suuntautunut säätely on 
muuttunut” ja että ”nykyinen lainsäädäntö korostaa koulukohtaista johtajuut-
ta”. Patrikainen taas toteaa, että ”Nyt koulun kehittämisessä on otettu selkeä 
askel hajautettuun hallintoon: opettajat ja koulut voivat itse tehdä opetussuun-
nitelmansa ja pedagogiset valintansa. Taloudellisten syiden vuoksi luokkakoot 
ovat kuitenkin tulleet niin suuriksi, ettei niiden puitteissa voitane laajasti to-
teuttaa konstruktivistista, yksilöllistä itseohjautuvuuteen ja itsenäiseen vas-
tuuseen ohjaavaa pedagogiikkaa.” (Patrikainen 1999, 145.) Mustonen vertaa 
kirjassaan aikaisempaa lainsäädäntöä vuoden 1999 alusta voimaan tulleeseen 
uuteen koulutuslainsäädäntöön (As.kok. 1998/628, As.kok.1998/629) ja tote-
aa, että ”aikaisempi lainsäädäntö oli selkeämpi, koska se oli tavallaan kuin 
koulunpidon käsikirja ja sen mukaan oli helpompi toimia” (Mustonen 2003, 
86). 

Uudessa lainsäädännössä koulua koskevat säännökset eivät enää olleet yk-
sityiskohtaisia vaan hyvinkin väljiä. Niiden oikea tulkinta saattoikin olla hyvin 
kirjavaa ja johtaa jopa oikeustoimiin. ”Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta 
myös koulun johtamisessa ja johtajan tehtävien hoidossa” kirjoittaa Mustonen 
(2003, 86). Yksityiskohtaisemmin uudessa perusopetuslaissa (1998/628) sää-
dettiin vain erityisoppilaiden sekä vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden 
opetusryhmien koosta.

Uuttakin koululainsäädäntöä vuodelta 1999 on jouduttu jo muuttamaan 
muun muassa esiopetuksen, oppilashuollon, oppilaiden kurinpidon sekä aamu- 
ja iltapäivätoiminnan osalta. 

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosääntö

Kouluissa toimii rehtoreiden apuna johtokunnat, jotka aloittivat toimintansa 
70-luvulla toimineiden kouluneuvostojen jälkeen. Mustonen toteaa väitöskir-
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jassaan, että ”itse asiassa kouluneuvostojen ja niitä seuranneiden johtokuntien 
toiminnan merkitys ei ensisijaisesti ole perustunut varsinaisten päätettävien 
asioiden määrään ja tärkeyteen, vaan niiden keskeisimpänä toiminta-alueena 
on tai ainakin tulisi olla rehtorin, opettajien ja koulun käytännön työn tukemi-
nen ja vanhempien näkökulmien tuominen mukaan koulun toimintaan” (Mus-
tonen 2003, 82). 

Tällä hetkellä koulujen ja oppilaitosten johtokuntien tulee ohjata ja kehittää 
koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Käytännössä johtokuntien toiminta vaih-
telee huomattavasti. Johtokunnan aktiivisuudesta ja yhteistyökyvystä riippuen 
toiminta saattaa olla hyvinkin hedelmällistä ja rehtorin työtä tukevaa. Toisaal-
ta taas johtokunnan rooli voi jäädä pelkän kumileimasimen tasolle, jolloin se 
ainoastaan hyväksyy rehtorin valmiiksi laatimat suunnitelmat. Opetuslauta-
kunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot asettavat johtokunnat tehtäväänsä. 
Johtokuntien toimikausi on neljä vuotta. Nykyiset johtokunnat on asetettu teh-
täväänsä vuosiksi 2005–2008. Johtokunnan kokouksia pidetään keskimäärin 
neljä kertaa vuodessa.

Peruskoulun johtokunnan jäsenet edustavat pääasiassa huoltajia. Johto-
kunnan jäsenet valitaan huoltajien keskuudestaan ehdottamista henkilöistä. 
Jaosto valitsee johtokunnan jäseniksi yhden tai kaksi opettajien keskuudes-
taan ehdottamista henkilöistä sekä yhden muun henkilökunnan keskuudestaan 
ehdottamista henkilöistä. Muuta henkilökuntaa edustavan jäsenen on oltava 
kaupungin palveluksessa, ja hänen pysyvä sijoituspaikkansa on oltava se koulu 
tai oppilaitos, jonka johtokunnan jäseneksi häntä ehdotetaan. (Ks. Helsingin 
opetustoimen johtosääntö, liite 1).

Johtosäännössä on lueteltu myös 21 peruskoulun rehtorille kuuluvaa teh-
tävää. Näistä tehtävistä suurin osa hoituu luontevasti opettajien toimesta tai 
jonkun varta vasten nimetyn vastuuhenkilön toimesta. Rehtori ei puutu niiden 
tekemiseen muuten kuin katsomalla, että ne on hoidettu. Nekin tehtävät, jotka 
rehtori itse tekee, esimerkiksi ”ottaa oppilaat kouluun ja päättää luvan myön-
tämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta aiemmin tai myö-
hemmin”, tehdään kerran vuodessa eikä niihin kulu rehtorin ajasta kovinkaan 
suurta osaa. Kohdan kahdeksan sisältämä opetussuunnitelman päivittäminen 
sekä toimintasuunnitelman laatiminen hoituu yhdessä apulaisrehtorin ja opet-
tajien kanssa. Rehtorin arki kuluu johonkin aivan muuhun kuin johtosäännön 
tai peruskouluasetuksen edellyttämiin tehtäviin. (Ks. Helsingin opetustoimen 
johtosääntö, liite 2).

Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tehdä vertaileva tutkimus siitä, kuin-
ka paljon rehtoreilta kuluu käytännössä aikaa johtosäännön säätämiin tehtäviin 
ja kuinka suuri osa niistä on delegoitu opettajille ja erilaisille vastuuryhmille.
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2.2.2 Rehtorin työtodellisuus

Suomen Rehtorit ry teetti kyselyn (2004) rehtoreiden työmäärästä, työajan ku-
lumisesta ja tehtäväkuvan muutoksista. Tutkimuksen perusolettamus oli, että 
rehtoreiden tehtävät ja työnkuvat olivat muuttuneet ja erilaistuneet niin paljon, 
ettei kahta samanlaista rehtorin tehtävää juuri ollut.

Yhteenvedossa todettiin, että palkkaus ei vastannut rehtorin työmäärää ja 
sen vastuullisuutta. Työmäärä oli lisääntynyt huomattavasti 1999 lakiuudis-
tuksen jälkeen, koska päätöksentekoa ja erilaisia hallinnollisia velvoitteita siir-
rettiin voimakkaasti koulun tasolle. Tehtävien moninaisuus taas lisäsi vastuuta 
entisestään. Lisääntynyt työmäärä toi mukanaan uupumisen eikä ylitöistä ol-
lut mahdollisuutta saada korvausta. Kyselyssä tuli myös ilmi rehtorin asema 
suodattimena sekä ylös- että alaspäin. Paineet ylhäältäpäin valuvien tehtävien 
sekä alhaaltapäin nousevien vanhempien ja oppilaiden vaatimusten puristuk-
sessa nousivat kohtuuttomiksi. Tulevaisuuden suhteen tutkimuksen rehtorit 
olivat huolissaan. He pohtivat ammatin vetovoimaisuutta ja uusien rehtoreiden 
halukkuutta ryhtyä työhön varsinkin kun suuri osa rehtoreista oli jäämässä lä-
hivuosina pois työelämästä.

Rehtorin työtodellisuuden kuva näyttää lohduttomalta eikä tilannetta voida 
helpottaa yksittäisillä toimenpiteillä. Esimerkiksi vain palkkaa korottamalla ei 
yksikään työtehtävä vähene. Kyselystä välittyi kuva, että vastanneet rehtorit 
olivat hyvin vahvasti omaan työhönsä sitoutuneita ja haluaisivat tehdä sen vie-
lä paremmin, jos siihen annettaisiin mahdollisuus. Vastauksista ilmeni myös 
ammatillista osaamista ja refl ektiivistä otetta omaan työhön. 
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Kuvio 4. Rehtorin työtodellisuus (Suomen rehtorit ry:n rehtorikyselyn raportti 2005, 
19).

HeSeRe (Helsingin seudun rehtorit) teetti samankaltaisen kyselyn ”HeSeRen 
työtodellisuusmittari” keväällä 2007. Kyselyyn vastasi 214 rehtoria pääkau-
punkiseudulta. 76 % rehtoreista koki työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi ja 
63 % piti itseään hyvinvoivana ja työkykyisenä. Väitteeseen ”palkkaus on riit-
tävä työn vaativuus ja työtodellisuus huomioiden” 78 % vastaajista ilmoitti 
olevansa melkein tai täysin eri mieltä. Laskennallisen työajan riittäminen työn 
hyvään ja laadukkaaseen toimintaan ei pitänyt paikkaansa 78 %:n mielestä.
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Isosomppi (1996) tutki rehtoreitten toimenkuvaa haastattelemalla heitä. 
Hän totesi, että rehtoreitten työ muodostui suureksi osaksi rutiineista. Arki 
koostui postin käsittelystä, pakollisten kaavakkeiden täyttämisestä sekä juok-
sevien asioitten hoidosta. Ylhäältä ja ulkoapäin tuleviin ärsykkeisiin reagointi 
vei huomattavan osan rehtorin työpäivästä. Isosompin mukaan rehtorin työ ei 
ollut itsenäistä vaan kouluorganisaation hierarkkinen rakenne peilautui rehto-
rin työssä (Isosomppi 1996, 52).

Sergiovanni (1995) viittaa kirjassaan Mintzbergin (1973) tutkimukseen 
rehtoreiden työtodellisuudesta. Mintzberg tutki viittä rehtoria tekemällä yksi-
tyiskohtaisia ja systemaattisia havaintoja siitä, mitä nämä rehtorit todellisuu-
dessa tekivät. Sergiovanni toteaa, että Mintzbergin tutkimus tuotti hyvän ku-
vauksen rehtorin työhön liittyvistä erilaisista rooleista. Keskeisin oli rehtorin 
rooli ”hermokeskuksena”. Keskus välitti tietoa vertikaalisesti ja horisontaali-
sesti organisaation sisällä sekä organisaatiosta ulospäin. Mintzberg totesi tut-
kimuksissaan, että rehtorin työ oli pätkittäistä, vaihtelevaa ja hajanaista ja että 
suurin osa hallinnollisista toiminnoista oli lyhytaikaisia, kestäen usein vain 
muutaman minuutin. Sen lisäksi, että toiminnot olivat vaihtelevia, ne olivat 
myös hahmottumattomia, irrallisia ja pikkuasioita sisältäviä. Nämä tulokset 
osoittivat hallinnoinnin suurta pintapuolisuutta. Edelleen Mintzberg totesi, että 
hallintojohtaja joutui tekemään monia tehtäviä lyhyessä ajassa. Tämä johti yhä 
suurempaan pintapuolisuuteen. Vapaa-aikaa oli harvoin ja velvollisuudet oli-
vat väistämättömiä. Sergiovannin mukaan Mintzbergin tutkimuksessa ilmeni 
myös, että rehtorit olivat ylikuormitettuja organisaation sisäisestä, ”hiljaisesta” 
tiedosta ja tämän tiedon avaamiseen kuluvasta ajasta. Koska rehtorin vaadittiin 
olevan mukana melkein kaikessa, oli ainoa mahdollisuus käsitellä työtehtäviä 
selvästi pintapuolisella tavalla. (Sergiovanni 1995, 7–8.)

Sergiovanni viittaa myös Morrisiin (1984), joka korostaa sitä, että ”reh-
torin työ eroaa muiden johtajien työstä siinä, että se on puhumista. Rehtori 
johtaa kouluaan enimmäkseen puhumalla muiden kanssa, tavallisimmin yhden 
kanssa kerrallaan, pitkin päivää”. Morris toteaa myös, että ”huolimatta run-
saasta paperityöstä rehtoreilla on aika suuri itsenäisyys työssään. Se sallii hei-
dän omien arvojensa ja mieltymyksiensä näkyvän”. Tämä ei Morrisin mielestä 
kuitenkaan tarkoita sitä, että rehtorit voivat tehdä mitä haluavat, sillä heidän on 
kuitenkin hoidettava myös pakolliset työt. Sergiovanni toteaakin, että rehtorin 
työtä koskevat tutkimukset osoittavat koulun johtamisen todellisuudessa ero-
avan siitä, miten sitä kuvaillaan teoreettisessa kirjallisuudessa. (Sergiovanni 
1995, 9.) 

Myös Suomessa on todettu rehtoreiden joutuvan usein käsittelemään asioi-
ta pintapuolisesti, koska he ovat käytännössä vastuussa kaikesta mitä koulussa 
tapahtuu. Ahonen (2001) kirjoittaa sekä kansainvälisissä että suomalaisissa 
tutkimuksissa todetun, että ”rehtorin työstä yli 80 % muodostuu korkeintaan 
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kahdeksan minuutin mittaisista yhtenäisistä jaksoista” (Ahonen 2001, 36). 
Tämä kertoo siitä, etteivät rehtorit pysty eivätkä ehdi pitempiaikaiseen, perus-
teellista keskittymistä vaativaan kehittämis- ja suunnittelutyöhön työpäivänsä 
aikana, vaikka haluaisivatkin

Isosomppi (1996) pohtii koulun johtamista roolina. Hän esittää eri tutkijoi-
den käsityksiä rehtoreihin kohdistuvista rooliodotuksista sekä rooliteorioista. 
Isosomppi pitää ruotsalaisen Stålhammarin (1984) kehittämää mallia parhai-
ten suomalaisen koulun johtamiseen sopivaksi. Isosompin mukaan Stålham-
mar toteaa, että rehtorin tulee automaattisesti olla selvillä niistä säännöistä ja 
tavoitteista, joita hänelle annetaan ylemmältä taholta. Näiden sääntöjen ja ta-
voitteiden tuominen käytännön toiminnan tasolle riippuu taas hyvin pitkälle 
niiden persoonallisesta tulkitsemisesta, joka syntyy rehtorin omien arvojen ja 
pedagogisen näkemyksen pohjalta. ”Ideaalityyppinä rehtori voi olla sääntöjä 
painottava hallintomies tai koulun tavoitteita korostava pedagoginen uudistaja. 
Kun hajauttaminen tuo merkittäviä muutoksia kouluun, johtajan legimiteetin 
täytyy perustua yhä enenevässä määrin selkeälle pedagogiselle perusnäkemyk-
selle ja henkilökohtaisille arvoille.” (Stålhammar 1984, 286, Isosompin mu-
kaan 1996, 33.)

Tällä hetkellä koulujen johtaminen on keskellä muutosprosessia. Rehtorin 
ammatin houkuttavuus on hiipumassa, josta syystä tulemme pian kärsimään 
johtajapulasta. Jotta rehtoreita riittäisi tulevaisuudessakin, on johtamiseen 
liittyvistä tehtävistä ja rehtorin toimenkuvan selkiyttämisestä alettu keskustel-
la julkisesti. ”Jotta eläkkeelle siirtyvien rehtoreiden paikat voitaisiin täyttää, 
pitäisi uusia rehtoreita palkata kolme viikossa vuoteen 2025 asti” (Laaksola, 
Opettaja 24, 2008). 

Suurimpia syitä rehtorin työn houkuttamattomuuteen on monilla eri raja-
pinnoilla toimiminen. Näistä vähäisimpiä ei ole rehtorin rooli toisaalta opetta-
jien ja toisaalta työnantajan puolestapuhujana. Ei myöskään tunteen ja järjen 
saati sitten työn mielekkyyden ja jaksamisen rajamailla liikkuminen. Muutos-
prosessissa on ymmärrettävä rehtorin rooli monenlaisten ristipaineiden kes-
kellä. On myös ymmärrettävä rehtorin risteily näiden paineiden synnyttämässä 
aallokossa, jossa jokainen päätös saattaa kallistaa ”laivan” suuntaan taikka toi-
seen. Taiteileminen koulumaailman ja muun maailman välillä on riskialtista. 
Päätöksien tekeminen kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla 
ei aina miellytä kaikkia osapuolia. Tasapainoilu johtamisstrapetsilla vaatii sekä 
henkistä että fyysistä keskittymistä ja voimaa. Missä on rehtorin turvaverk-
ko?

Pakarinen (2007) kirjoittaa väitöskirjassaan rajan ylittämisestä esimiesta-
solla ja toteaa, että nimenomaan keskijohdon tehtävä näiden rajojen ylittäjänä 
on merkittävä. Hän päätyi tutkimuksessaan siihen, että ”muutoksessa huo-
miota täytyy kiinnittää rakennemuutosten lisäksi erityisesti rajaprosesseihin. 
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Muutoksessa on itse asiassa kysymys rajojen uudelleen määrittelystä, jolloin 
ihmisten täytyy löytää tehtävänsä ja roolinsa uudelleen. Muutoksen johtamisen 
ja kehittämisen painopisteen tuleekin olla rajojen ylittämisessä.” (Pakarinen, 
2007, 239.)

Ahonen (2001) esittää kirjassaan toisenlaisenkin rajapinnan, jolla rehtori 
joutuu tasapainoilemaan. Hän puhuu ”koulun paradoksaalisesta kaksoistehtä-
västä” ja toteaa, että koululaitoksen odotetaan ”turvaavan perinteet ja toisaalta 
toimivan ennakkoluulottomana tiennäyttäjänä” (Ahonen 2001, 14). Näillä ra-
japinnoilla liikkuessaan koulun rehtori tarvitsee sellaisia johtamistaitoja, joita 
ei välttämättä vaadita muiden organisaatioiden johtajilta.

2.2.3 Hyvän rehtorin tunnusmerkkejä

Vetovoimaisen lähikoulun tarjoaminen on tällä hetkellä yhtenä päätavoittee-
na sekä Helsingin opetustoimen että yksittäisten koulujen tasolla. Yhtenäinen 
perusopetus oppilaan omalla lähialueella on koulutuspoliittisesti tärkeä haas-
te. Tärkeäksi ja ajankohtaiseksi haasteeksi on tullut myös koulun johtaminen. 
Miten koulua tulisi johtaa, jotta se olisi vetovoimainen ja houkuttelisi alueen 
lapset puoleensa. Itsestään selvää on, että rehtorin rooli koulun maineen ja 
ilmapiirin luojana korostuu. Koulu ei voi kehittyä vetovoimaiseksi ilman teho-
kasta ja työhönsä sitoutunutta rehtoria. 

Hyvän rehtorin piirreteorioita on olemassa valtavasti ja erilaisia johta-
mistyylejä on esitetty satoja. On mahdotonta ajatella, että yksi ihminen voisi 
omaksua kaikkien johtamistyylien hyvät ominaisuudet omaan johtamiseensa. 
Ei voida kasata yhtä ainoaa johtamispakettia, joka sisältäisi kaikkien koulujen 
tarpeet huomioonottavan tavan johtaa. Oleellista onkin se, että erilaisista joh-
tamistyyleistä ollaan tietoisia ja että niitä tutkimalla ja analysoimalla laajen-
netaan omaa johtamisnäkökulmaa. Niiden pohjalta pyritään näkemään juuri 
oman koulun kannalta sopivin toimintamalli. Joka tapauksessa tuon toimin-
tamallin määrittelee hyvin pitkälle se konteksti, jossa johtamista harjoitetaan 
sekä johtajan omat persoonalliset ominaisuudet ja taidot. Omien persoonal-
listen taitojen tiedostaminen ja harjoittaminen sekä oman yhteisön tarpeista 
nousevat haasteet rakentavat jokaisen rehtorin oman johtamistyylin. 

Hyvän rehtorin piirteitä tarkasteli Hämäläinen jo vuonna 1986. Hän jakoi 
kirjassaan menestyvän johtajan ominaisuudet kolmeen pääryh mään: 

1. päämääräsuuntautuneisuus: näkemys siitä, millainen on hyvin toimi-
va työyhteisö, selvät tavoitteet, joihin pyritään yhteistyössä opettajien 
kanssa

2. johtamistaito: riittävä itse luottamus, suullinen esitystaito, looginen 
päättely, asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen 
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3. inhimillisten voimavarojen kehittäminen: kyky koordinoida eri työn-
tekijöiden ja työnte kijä ryhmien välistä toimintaa, ylläpitää ja kehittää 
henkilös tönsä ammattitaitoa, koulun hengen luominen, myönteinen 
ihmiskä sitys, oma ammattitaito. (Hämäläinen 1986, 55.) 

Nämä samat piirteet ja haasteet ovat toistuneet vuosien saatossa yhä uudelleen 
suurin piirtein samoina – kulloisellekin ajankohdalle sopivin termein esitettyi-
nä. Tällä hetkellä Hämäläisen esittämistä ominaisuuksista puhutaan visiointi-
na, itsensä johtamisena, vuorovaikutuksena sekä ihmisten johtamisena.

Sergiovanni korostaa, että menestyvissä kouluissa on voimakas yhteys ar-
vojen ja käytänteiden välillä. Niissä on sekä opetussuunnitelma että johtaminen 
tarkkaan määriteltyjä ja selkeästi ilmaistuja käytännön tasolla. Hämäläinen ym. 
esittävät kirjassaan Sergiovannin kehittämän mallin rehtorin toimintaprofi ilista 
(Hämäläinen ym. 2002, 120). Mallissa kuvataan pätevän rehtorin ja erinomai-
sen rehtorin toimintaprofi ileja. Sergiovanni näkee johtajuuden koostuvan eri-
laisista ”voimista”. Näitä voimia rehtorit käyttävät hyväkseen kehittäessään 
kouluaan. Voimia on viisi: tekninen voima eli jonkinlainen kyky suunnitella 
ja organisoida koulun toimintaa, inhimillinen voima eli ihmisten johtaminen, 
kasvatuksellinen voima eli pedagoginen johtaminen, symbolinen voima eli 
osallistuminen oppilaiden ja opettajien toimintaan ja kulttuurinen voima eli 
koulun omaleimaisuuden voimistaminen. (Sergiovanni 1995, 84–89.) Pätevä 
rehtori selviytyy Sergiovannin mukaan hyvin talouden ja hallinnon hoidosta, 
on kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija sekä onnistuu ihmisten johtamisessa. 
Erinomaiseksi rehtoriksi hän voi Sergiovannin mukaan tulla, jos hän näiden 
kolmen alueen lisäksi hallitsee symboliset ja kulttuuriset voimat.



64 Anne Karikoski

ERINOMAINEN REHTORI

Symbolihahmo Kulttuurin ylläpitäjä
ja kehittäjä

PÄTEVÄ REHTORI

Hallinnon ja talouden
asiantuntija

Kasvatuksen ja
opetuksen

asiantuntija

Ihmisten johtamisen
asiantuntija

Kuvio 5. Rehtorin viisi osaamisaluetta Sergiovannin mukaan (Hämäläinen ym. 2002, 
120).

Tukiainen viittaa väitöskirjassaan Leithwoodin ja Stagerin (1986) tutkimuk-
seen, jossa todettiin, että erittäin tehokkaat rehtorit, joilla on hallinnollista 
kokemusta, refl ektoivat enemmän omaa toimintaansa ja jalostavat näitä pro-
sesseja ajan myötä. Samoin tekevät myös melko tehokkaat rehtorit yleensä 
moraalisten ja persoonallisten arvojen suhteen (Tukiainen 1999, 33). 

Sydänmaanlakka (2004, 13) on pitkään tutkinut johtajuutta sekä käytän-
nössä että teoriassa ja seurannut eri johtajuusteorioiden kehittymistä. Hän esit-
tää kirjassaan kymmenen johtajuusteesiään:

1. Johtajuus ilmiönä ja prosessina on muuttunut viimeisen kahdenkym-
menen vuoden aikana, koska johtamisen toimintaympäristö on muuttu-
nut.

2. Nykyisin käytössä olevat johtajuusteoriat eivät enää kuvaa johtajuutta 
konkreettisesti ja kokonaisvaltaisesti.

3. Johtajuusteorioita voitaisiin selventää kuvaamalla johtajuus konkreet-
tisena käyttäytymisenä ja tarvittavana osaamisena. Johtajuus on sekä 
tiedettä että taidetta, ja se koostuu hyvin konkreettisesta tekemisestä.

4. Kaiken johtajuuden perusta on hyvä itsensä johtaminen.
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5. Johdon koulutusohjelmat toimivat usein varsin tehottomasti ja ne kai-
paisivat melko paljon uudistamista.

6. Suurin este johtajuuden kehittämisessä on johtaja itse, hänen kyvyttö-
myytensä uudistua ja muuttua. 

7. Organisaatioiden tehokkuutta voitaisiin parantaa valtavasti varmista-
malla, että ihmisiä on johdettu hyvin; jokaisella työntekijällä on oikeus 
hyvään johtamiseen.

8. Hyväksi johtajaksi kasvaminen edellyttää eettisiä arvoja ja periaattei-
ta.

9. Hyvä johtaja tarjoaa johtamispalveluja ja organisoi onnistumisia; hänen 
alaisensa menestyvät hyvin.

10. Hyvistä johtajista on suuri pula tänä päivänä.

Sahlberg pohtii artikkelissaan koulun haasteiden ja tavoitteiden kehittymistä 
maailmanlaajuisesti. Maailman muuttuminen on ollut nopeaa ja uudenlaiset 
kehittämistrendit tunkeutuvat myös koulumaailmaan. Sahlberg kysyy: ”Pitäi-
sikö rehtorin olla ajan tasalla maailman talouskehityksen virtauksista? Tulisi-
ko koulunjohtajan ymmärtää ilmastonmuutoksen ekologisia, taloudellisia ja 
poliittisia perusteita? Olisiko koulun johtamisessa hyvä olla perillä yleisistä 
kehityskysymyksistä ja siitä, miten eri maissa koulutus toteutuu – tai ei to-
teudu?” (Sahlberg 2007, 27.) Sahlberg myös vastaa kysymyksiinsä ja toteaa 
koulun aseman yhteiskunnan osana laajentuneen osaksi globaalia yhteisöä, 
johon ”maailman tapahtumat vaikuttavat nopeammin ja voimakkaammin kuin 
aikaisemmin”. Tästä syystä hänen mielestään koulun ja sen johtajan on oltava 
tietoinen maailmanlaajuisista kehitystrendeistä ja tuoda ne myös opetuksessa 
ja kasvatuksessa esille. Sahlberg esittääkin koulun johtamisen avaimiksi seu-
raavaa:

• Ole pelaaja, älä katselija. Aktiiviseksi ja vastuuntuntoiseksi kansalai-
seksi kasvaminen onnistuu paremmin sellaisessa koulussa, jossa johtaja 
ja opettajat ovat aktiivisia pelaajia eivätkä passiivisia sivustakatsojia.

• Johda arvojesi mukaan. Muutosta johtavan rehtorin on varmistettava 
muutoksen merkityksen tiedostaminen ja autettava muita asennoitu-
maan kehittämiseen niin, että se ymmärretään osanan kokonaisvaltaista 
yhteisen hyvän rakentamista. Johtajan arvojen tulee näkyä jokapäiväi-
sessä johtamistyössä.

• Luo koulullesi tulevaisuuohjelma. Tulevaisuus on sumea ja epävarma. 
Siksi paikallisten toimijoiden, kuten yksilöiden ja koulujen merkitys 
on tulevaisuuden luomisessa aikaisempaa tärkeämpää. Koulun omal-
la tulevaisuusohjelmalla on helpompi tehdä konkreettiseksi myös se, 
miten opetuksessa ja koulun toiminnassa vastataan nykyisiin ja tulossa 
oleviin kehityskysymyksiin.
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• Vaali kollektiivista älykkyyttä. Tämä edellyttää erityisesti yhteistoimin-
nallisten opetusmenetelmien ja kollegiaalisten työkäytäntöjen jatkuvaa 
vahvistamista koulun toiminnassa.

• Johda kestävää monimuotoisuutta. Kestävä monimuotoisuus välttää 
standardiajattelua, asioiden yleistämistä ja liiallista yksinkertaistamis-
ta. Ihminen oppii yleensä enemmän eri mieltä olevilta kuin niiltä, jotka 
ovat samaa mieltä. (Sahlberg 2007, 48–50.)

Fullan esittää kirjassaan (2001) Golemanin huomioita tehokkaan johtamisen 
elementeistä. Goleman tutki johtamistyylin, organisaation ilmapiirin sekä ta-
louden hoidon suhdetta toisiinsa ja löysi kuusi oleellista johtamistyyliä:

1. Pakottava (coercive) – johtaja vaatii tottelevaisuutta. (”Tee niin kuin 
sanon.”)

2. Autoritäärinen (authoritative) – johtaja ohjaa ihmiset kohti päämäärää. 
(”Tulkaa kanssani.”)

3. Yhdistävä (affi liative) – johtaja luo harmoniaa ja rakentaa emotionaali-
sia tunnesiteitä. (”Ihminen ennen kaikkea.”)

4. Demokraattinen (democratic) – johtaja luo yhteisöllisyyttä osallista-
malla. (”Mitä ajattelet?”)

5. Suunnan osoittava (pacesetting) – johtaja ilmaisee vaatimustason toi-
minnalle. (”Tehkää niin kuin minä teen, nyt.”)

6. Valmentava (coaching) – johtaja ohjaa ihmiset tulevaisuutta kohti. 
(”Kokeile tätä.”)

Fullanin mukaan Goleman totesi, että sekä pakottava että suunnan osoittava 
tyyli vaikuttivat negatiivisesti ilmapiiriin ja toimintaan. Kaikilla muilla johta-
mistyyleillä oli merkittävän positiivinen vaikutus organisaation ilmapiiriin ja 
toimintaan. (Fullan 2001, 35).

Taipale (2000) kirjoittaa kuinka 1960- ja 1970-lukujen johtamiskirjalli-
suudessa ja -tutkimuksessa etsittiin hyvän johtajan persoonallisuuden piirteitä 
(Firth 1976; De Bevoise 1984). Hän toteaa: ”Tutkimuksissa ei kuitenkaan pys-
tytty kiistatta osoittamaan sellaista persoonallisuustyyppiä, jolla olisi ollut eri-
tyiset edellytykset johtajana toimimiseen” (Gersten, Carnine & Green 1982). 
Yhtä jokaiselle koululle sopivaa johtamistyyliä on mahdotonta muodostaa. 
Tietyt perusvaatimukset ovat olemassa, mutta niiden toteuttaminen koulun 
sisällä jää rehtorin oman persoonan ja omien arvojen varaan. Tutkimuksien 
avulla voidaan joka tapauksessa tuoda esiin erilaisia hyvän rehtorin kriteerejä, 
joita voidaan hyödyntää myöhemmin. Taipale toteaakin, että ”Näiden pohjalta 
syntyi suuri määrä erilaisia hyvän rehtorin kriteereitä, joita on käytetty uusien 
rehtoreiden perusvalmennuksessa ja vanhojen rehtoreiden täydennyskoulutuk-
sessa” (Taipale, 2000, 51).



Taustaa tutkimukselle 67

Persson, Andersson ja Nilsson Lindström tutkivat ruotsalaisia rehtoreita, 
jotka olivat menestyneet työssään. Tutkijat toteavat, että rehtorit toimivat jat-
kuvan ristipaineen alla. Havaintojensa perusteella he laativat kolme ”paine-
aluetta”, joilla rehtorit joutuivat toimimaan. Persson ym. pohtivat tutkimuk-
sessaan sitä, miten menestyneiksi arvioidut rehtorit olivat näillä alueilla toimi-
neet. Nämä alueet olivat sekä erillisiä että toisiinsa limittyviä:

1. työnantajan ja työntekijän väliset suhteet
2. oppilaiden ja aikuisten väliset suhteet
3. muutoksen ja jatkuvuuden väliset suhteet

Vastaus tutkijoiden mielestä oli siinä, että nämä rehtorit tekivät eri osapuolten 
kanssa sellaista yhteistyötä, jota voidaan sanoa liittoumaksi (alliance). Liittou-
malla tutkijat tarkoittavat kiinteämpää yhteistyötä kuin mitä verkostoituminen 
pitää sisällään. Tutkimuksen rehtorit olivat mukana useissa verkostoissa, mutta 
liittoumat olivat sellaista yhteistyötä eri osapuolten kanssa, mikä nimenomaan 
tuki oman koulun kulttuuristen erityispiirteiden kehittämistä. Tutkimuksen 
rehtorit muodostivat liittoumia hyvin monenlaisten osapuolten kesken. Tut-
kijoiden mielestä tärkeimmät liittoumat muodostettiin vanhempien, opettajien 
ja oppilaiden kanssa. Liittoumat saattoivat kuitenkin olla hyvinkin erilaisia 
koulukulttuurista johtuen. Tutkijat totesivat myös, että tulevaisuudessa rehto-
reiden työtä saattaa yhä enemmän leimata ristiriita koulun oman käytännön 
todellisuuteen perustuvan kulttuurin kehittämisen ja uudistuvan, taloudelliseen 
tehokkuuteen perustuvan julkishallinnon välillä. (Persson ym. 2004, 53–72.)

Hyvän rehtorin toimintakuvauksia on viime vuosien aikana laadittu run-
saasti. Kaikille kuvauksille yhteisiä piirteitä ovat välittävän ja sitouttavan yh-
teisöllisyyden luominen, arvojen, yhteisten linjauksien ja tavoitteiden selkeyt-
täminen, johtajuuden jakaminen sekä rehtorin tunnetaitoihin liittyvän avoimen 
vuorovaikutusilmapiirin kehittäminen. Tässä onnistumiseksi vaaditaan rehto-
rilta sellaista paneutumista ja sitoutumista koulunsa johtamiseen, joka ei to-
teudu ilman riittäviä resursseja ja johtajuuden rauhoittamista jokaisen koulun 
kannalta tärkeiden ja oleellisten asioiden hoitoon.

Tehokkaat johtajat eivät pelkää kovaa työtä. Tämän todistaa se, että he 
käyttävät siihen runsaasti aikaa, mutta eivät kuitenkaan haaskaa aikaansa ot-
tamalla vastaan kaiken. Sen sijaan he keskittyvät niihin arvoihin ja ominai-
suuksiin, jotka ovat tärkeämpiä koulun kannalta ja luovat yhteisöönsä sellaista 
intohimoa, joka tarttuu yksilöstä toiseen ja synnyttää jokaiselle halun tehdä 
parhaansa juuri tämän työyhteisön hyväksi.
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2.2.4 Hyvän koulun tunnusmerkkejä

Hyvän ja tehokkaan koulun tunnuspiirteitä on tutkittu vuosien saatossa run-
saasti. Näihin tunnuspiirteisiin sisältyy aina yhtenä osana tehokas koulun joh-
taminen ja rehtorin merkitys sen onnistumiselle. Jo 80-luvun loppupuolella 
Hämäläinen on esittänyt kirjassaan samansuuntaisia toimivan koulun piirteitä 
kuin nykypäivänä esitetään. Hän korostaa hyvän ilmapiirin, kiireettömyyden 
ja ihmisläheisyyden merkitystä oppimiselle ja toteaa, että ”perusajatuksena on, 
että koulut eroavat toisistaan siinä, miten hyvin lapset oppivat”. Hämäläinen 
viittaa moniin tutkimuksiin, joita on tehty hyvin toimivien koulujen piirteistä 
ja luettelee niistä esimerkiksi turvallisen oppimisympäristön, tavoitteellisuu-
den, pedagogisen johtajuuden, palautteen antamisen sekä kodin ja koulun yh-
teistyön (Hämäläinen 1986, 77–78).

Simola (2001) kirjoittaa artikkelissaan erinomaisuuden eetoksesta, joka 
pohjautuu koulutuspolitiikassa vallalla olevaan kilpailu- ja suorituskeskeiseen 
toimintakulttuuriin. Tällaisen toimintakulttuurin keskeisinä arvoina ovat erin-
omaisuus, tehokkuus ja tuloksellisuus. Simola on huolissaan erinomaisuuden 
korostamisesta ja pelkää sen johtavan koulujen, oppilaiden ja opettajien eriar-
voistumiseen. Hän toteaa, että ”eniten tällaisesta koulutuspolitiikan suunnasta 
hyötyvät ne koulut, jotka ovat jo maineikkaita ja ne oppilaat, jotka jo muu-
tenkin menestyvät opinnoissaan” (Simola 2001, 291). Simola ehdottaa erin-
omaisuuden sijasta tyytymistä menestymisen riittävyyteen ja nostaa päämää-
räksi riittävän hyvän koulun kehittämisen, koska perusedellytysten puuttuessa 
erinomaisen koulun luominen aiheuttaisi turhautuneisuutta ja stressiä. Simolan 
mielestä olisi tulevaisuudessa keskityttävä koulun resurssien lisäämiseen, kos-
ka ilman niitä on edessä ”yhä suurempaa eriarvoistumista, varhaisempaa syr-
jäytymistä, heikompia oppimistuloksia, kasvavaa turhautumista, lisääntyviä 
burnoutteja ja pettymyksiä” (Simola 2001, 296).

Sergiovanni kuvailee kirjassaan muutamien tutkijoiden käsityksiä tehok-
kaan koulun ominaisuuksista. Hän sanoo, että vaikka on olemassa monia yleis-
piirteitä, jotka sopivat menestyviin kouluihin, niiden pitäminen yleispätevinä 
edellytyksinä menestyville kouluille saattaa olla liian yksioikoista. Sergiovanni 
viittaa vuosien 1979–1982 välisenä aikana tehtyihin tutkimuksiin, jotka koros-
tavat rehtorin roolia koulun menestymisessä. Sergiovanni (1995, 151) esittää 
näistä tutkimuksista seuraavanlaisen yhteenvedon.

Hyvässä koulussa

• henkilökunnalla on yksimielinen käsitys tavoitteista, selvä kuva kou-
lun tehtävästä sekä aktiivinen pyrkimys tavoitteisiin (Edmonds 1979, 
Brookover & Lezotte 1979)
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• rehtori artikuloi koulun tavoitteet käytäntöön ja toimii itse esimerkkinä 
(Bossert & al. Greenfi eld, 1982)

• rehtori on aktiivinen osallistuja koulussa ja luo näkemyksen siitä, missä 
ollaan ja mihin pitäisi mennä (Blumberg & Greenfi eld 1980, Prunty & 
Hively 1982, Newberg & Glatthorn)

• vallitsee voimakas yhteishenki ja koulukulttuuri, koska yhteisesti luo-
dut normit ja arvot antavat niille vahvan pohjan (ed. tutkimukset sekä 
Rutter & al. 1979).

Edellä esitetyt Sergiovannin keräämät kuvaukset menestyvistä kouluista ovat 
suunnilleen 15–20 vuoden takaa. Ovatko nykypäivän kuvaukset menestyvis-
tä kouluista noista ajoista oleellisesti muuttuneet? Voidaanko vain todeta, että 
kuvaukset ovat täysin sovellettavissa nykypäivään ja käyttökelpoisia edelleen 
ja samalla pohtia, onko tätä aihetta enää sen kummemmin tarpeellista tutkia. 
Joka tapauksessa voidaan jo myöntää, että rehtorin panoksella koulunsa johta-
miseen on oleellinen merkitys sen menestymiselle ja maineelle. 

Suomessa koulujen menestymistä on tutkittu oppimistuloksia vertaamalla. 
Tutkimustulosten perusteella on todettu, että parhaat koulut sijaitsevat pää-
kaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudun parhaiden koulujen oppimistulokset 
ovat selvästi parempia kuin muualla maassa. Suur-Helsingin alueella on suh-
teessa enemmän menestyviä oppilaita kuin muualla Suomessa. Lapin ja Oulun 
lääneissä on asukasmäärään nähden eniten huonosti pärjääviä kouluja. Muu-
alla maassa yli puolet kouluista sijoittuu vertailun keskitasolle. Yksittäisten 
oppilaitosten oppimistulokset vaihtelevat, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla 
korostuu suuri ero parhaiten ja heikoimmin menestyvien koulujen välillä. Kau-
pungeissa on suhteellisesti enemmän hyvin menestyviä kouluja kuin taajamis-
sa ja maaseudulla. Kuntatasolla hyvä työllisyys sekä korkea koulutustaso ja 
varallisuus ovat yhteydessä hyviin oppimistuloksiin kieliaineissa. Myös yksin 
asuvien määrä heijastuu voimakkaasti tuloksiin. Matematiikassa vastaavia yh-
teyksiä ei havaittu. Havainnot perustuvat tutkimukseen, joka kohdistui alueel-
lisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. Tutkimuksessa käytet-
tiin Opetushallituksessa vuosina 1998–2002 tehtyjä arviointiaineistoja, jotka 
koskivat matematiikkaa, luonnontieteitä, äidinkieltä, englantia, kaikille pakol-
lista ruotsia ja evankelis-luterilaista uskontoa perusopetuksen päättövaiheessa. 
Tutkimuksessa oli mukana 562 koulua ja 35 601 oppilasta. (Jakku-Sihvonen 
& Komulainen 1/2004.)

Kuusela (2002) vertaa tutkimuksessaan perusopetuksen oppimistuloksia 
Suomen eri kunnissa. Kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on osallistunut ai-
nakin yhteen seitsemästä perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arvi-
oinneista. Kuntien keskimääräiset oppimistulokset on yhdistetty kuntaa ku-
vaaviin väestö- ja taloustietoihin. Vertailuja varten kunnat on jaettu ryhmiin: 
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keskimääräisten oppimistulosten perusteella alaneljännekseen kuuluvat kun-
nat, keskimääräisten oppimistulosten kunnat sekä parhaimpaan neljännekseen 
kuuluvat kunnat.

Tulokset osoittavat johdonmukaisesti, että alueellista hyväosaisuutta ku-
vaavien muuttujien ja keskimääräisten oppimistulosten välillä on selkeä yhteys. 
Keskimäärin parhaat oppimistulokset saavutetaan kunnissa, joiden asukkaiden 
koulutustaso on keskimääräistä korkeampi. Lisäksi näiden kuntien asukkaista 
keskimääräistä suurempi osa on toimihenkilöitä ja liike-elämän palveluksessa 
työskentelevien osuus on keskimääräistä suurempi. Myös perheiden keskitulot 
ovat näissä kunnissa keskimääräistä suuremmat. Alaneljännekseen kuuluvat 
kunnat ovat päinvastaisessa asemassa (Kuusela 2002).

Tutkimuksista voidaan siis vetää johtopäätös, että itse koululla – sen ope-
tuksen laadulla ja johtamistavalla ei olekaan oleellista merkitystä oppimistu-
losten saavuttamisessa vaan, että niitä määrittävät lähinnä vanhempien koulu-
tustaso, varallisuus sekä koulun sijainti. Toisaalta herää kysymys onko järke-
vää mitata koulujen paremmuutta/huonommuutta pelkästään oppimistulosten 
perusteella. Olisiko mahdollista löytää muunlaisiakin mittareita menestyvän 
koulun tunnistamiseksi? (vrt. Fullan).

Kuusela toteaa, että olemassa olevan arviointitiedon perusteella olisi helppo 
löytää huonot ja hyvät koulut. Tästä olisi hänen mukaansa se etu, että huonoja 
kouluja voitaisiin tukea ja kehittää parempaan suuntaan ja hyviltä kouluilta 
taas voitaisiin ottaa mallia. Kuusela kirjoittaa: ”Nykytilanne on huomattavas-
ti vaikeampi, sillä koulujen tuotos tuntuu olevan hyvin paljon sen panoksen 
seurausta, jonka oppilaat tuovat mukanaan. Etuna on, että opettajat ja rehtorit 
voivat vapautua turhasta syyllisyyden taakasta. Riskinä taas on, että alistutaan 
koulutukselliseen fatalismiin – eräänlaiseen ’kyllähän me, mutta kun tuo op-
pilasaines…’ – ajatteluun. Jos tämän raportin jälkeen päädytään siihen, että 
äitien koulutustaso määrää väistämättä kaiken, raportti on epäonnistunut tehtä-
vässään.” (Kuusela 2003, 25.)

Hammonds toteaa kirja-arvostelussaan Fullanin myöntäneen ehkä yk-
sinkertaistavansa, kun hän on sanonut, että ero hyvien ja huonojen koulujen 
välillä riippuu rehtorista. Koska valitettavan monet rehtorit on valmennettu 
johtamaan sellaista systeemiä, jota ei enää ole olemassa. Siksi hänen mieles-
tään olisikin tarpeellista kehittää uusi rehtorisukupolvi, joka pystyisi luomaan 
oppimiskulttuureja nopeasti uudistuvassa ja vaativassa maailmassa. Fullanin 
mukaan rehtorit tarvitsevat mentoreita ja vertaistukea saadakseen hajotettua 
omat vakiintuneet käytäntönsä, jotka aiheuttavat vain eristäytymistä. Eristäy-
tyminen millä tasolla tahansa on Fullanin mielestä uudistumisen vihollinen. 
(Fullan Hammondsin mukaan 2002.)
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2.2.5 Tulevaisuuden haasteita

Isosomppi väläyttelee väitöskirjassaan koulun johtamisen tulevaisuuteen liit-
tyviä haasteita. Jotta pedagogiseen toimintaan jäisi aikaa, olisi hänen mukaan-
sa rehtorin työoloja helpotettava muun muassa opetusvelvollisuuden vähentä-
misenä sekä kanslia-avun lisäämisenä. Isosomppi toteaa. että rehtorin asemaan 
liittyvää tulosvastuuta voitaisiin mahdollisesti mitata ulkoisin mittarein. Hä-
nen mielestään myös Suomessa ollaan menossa siihen suuntaan, että yksilöl-
listen koulutusten sijasta koulutetaan koko yhteisöä. Edelleen hän korostaa, 
että tulevaisuudessa koulujen on yhä enemmän keskityttävä ilmaisemaan omat 
näkemyksensä sekä perusteet toiminnan ja kehittämisen suhteen. Johtajuuden 
jakautuminen sekä koulutuksen uudistuminen ryhmä-, verkko- ja yhteistoi-
minnalliseen suuntaan ovat Isosompin mielestä tärkeitä tulevaisuuden haastei-
ta. (Isosomppi 1996, 149–151.)

Hämäläinen ym. toteavat kirjassaan, että ”luottamus koulutason harkinta-
kykyyn on laskemassa. 1990-luvulla kukoistanut vapaus kaventuu ja rehtorin 
tilivelvollisuus koulun toiminnasta täsmentyy.” (Hämäläinen ym. 2002, 41.) 
Tämä on jo näkyvissä nykyrehtorin toiminnassa. Ylhäältäpäin satelevien ra-
porttien ja suunnitelmien täyttäminen on jokapäiväistä puuhaa ja ohjeiden ja 
määräysten lisääntyminen rajoittaa koulun omaleimaisuuden ja vahvuuksien 
korostamista. Miten käy tällöin koulun vetovoimaisuudelle?

Åhman (2004) toteaa tulevaisuuden johtamishaasteiden ennustamisen 
olevan todella vaikeaa, koska yleensä haasteet, jotka esitetään tulevaisuuden 
johtamiselle, ovat itse asiassa jo nykyhetken vaatimuksia. Åhman (2004, 203–
208) pohti tulevaisuuden johtamista yhdessä Mannermaan sekä muutaman 
muun kollegan kanssa. He tulivat siihen lopputulokseen, että tulevaisuuden 
haasteet sisältyivät seuraavanlaisiin teemoihin:

1. Kasvavat ikäerot, ”ikäjohtamisen” uusi merkitys
2. Monimutkaisuuden ja kokonaisuuksien hallinnasta tulee johtajalle en-

tistä tärkeämpi kompetenssi – muutosten johtaminen ei riitä
3. Virtuaali-ihmisten hyödyntäminen johtamisessa ja kehittämisessä
4. Verkostojen johtamisen merkitys lisääntyy ja muuntuu ”kiinnityspiste-

johtamiseksi” tai ”rajapintajohtamiseksi”
5. Yksilöllisen johtamisen haasteet – mitä uudistuminen ja hyvinvointi 

on?
6. Virtuaalijohtamisessa puhaltavat uudet tuulet
7. Johdetaanko tulevaisuudessa 24 tunnin Woody Allen – yhteiskunnas-

sa?

Luukkainen (2004) rakentaa väitöskirjassaan kuvan opettajan tulevaisuudes-
ta vuonna 2010. Hänen kuvaamiansa tulevaisuudenhaasteita voidaan soveltaa 
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myös koulun johtamisen haasteiksi. Luukkainen (2004, 266) esittää mallin tu-
levaisuuden opettajuuden osatekijöistä, joita ovat 

• sisällön hallinta
• oppimisen edistäminen
• eettinen päämäärä
• tulevaisuushakuisuus
• yhteiskuntasuuntautuneisuus
• yhteistyö
• itsensä ja työnsä jatkuva kehittäminen – jatkuva oppiminen

Yksi näistä osatekijöistä on tulevaisuushakuisuus, jolla Luukkainen tarkoittaa 
tulevaisuuteen varautumista ja sen ennakointia. Muutosvauhdin nopeutuminen 
edellyttää tarkkaa suunnittelua ja laajaa näkökulmaa koulutuksen tarpeisiin. 
Luukkainen kirjoittaa: ”Pyrkimys tulevaisuuden haltuunottoon on koulutuk-
selle elintärkeä. Ennakointi on keskeinen väline halutunkaltaisen tulevaisuu-
den saavuttamiseksi. Kun sillä pyritään tulevaisuuden hallintaan, se on samal-
la myös tulevaisuusriskien hallintaa. Lisäksi ennakointi on muutosprosessin 
jäsentämistä johonkin tavoitteeseen pääsemiseksi tai etenemiseksi kohti pää-
määrää.” (Luukkainen 2004, 281.) 

Luokanopettajaliiton koulutuspoliittinen ohjelma (2005, 6–7) hahmotteli 
koulun tulevaisuutta 20 vuoden kuluttua. Ohjelmaa laatinut ryhmä ideoi vii-
si tulevaisuuspolkua kohti hyvää koulua. Hyvän koulun tavoitteet olivat seu-
raavat: 1) ”Hyvää lapsuutta tukeva koulu”, 2) ”Kaikille yhteinen koulu”, 3) 
”Hyvin johdettu koulu”, 4) ”Luottamus kouluun” ja 5) ”Laadukas opettajan-
koulutus”. Polku, joka johti ”Hyvin johdettuun kouluun” piti sisällään seuraa-
vanlaisia tulevaisuustekoja: 

• on vakuutettava päättäjät siitä, että koulu tarvitsee oman rehtorin. Reh-
toreiden pätevyysvaatimuksia ei saa laskea. Rehtorilla on oltava jatkos-
sakin aina opettajan pätevyys. On kehitettävä rehtoriksi pätevöittävää 
koulutusta yhä laadukkaammaksi. Rehtoreille on taattava jatkuva täy-
dennyskoulutus.

• on lisättävä rehtorin toimenkuvan persoonallista joustavuutta. On mah-
dollistettava joustavat mahdollisuudet rakentaa kouluun sinne sopiva 
johtamisjärjestelmä ja tapa jakaa töitä tarkoituksenmukaisesti. Johta-
miskulttuuria on kehitettävä osallistavaan suuntaan.

• on lisättävä rehtoriuden vetovoimaa. Esimiehen palkan on oltava moti-
voiva.

• on huolehdittava rehtorien jaksamisesta. Rehtorin työt on mitoitettava 
mahdollisuuksien mittaisiksi. Rehtoreille on taattava mahdollisuudet 
olla aidosti läsnä koulussa minimoimalla turhaa hallinnointia kunnis-
sa. 



Taustaa tutkimukselle 73

Tulevaisuusskenaarioita

Helsingissä käynnistettiin osana Pro Rexi 2015 -kehittämishanketta tulevai-
suusskenaariotyöskentely opetuspäällikkö Marjo Kyllösen koordinoimana 
keväällä 2006. Tarkoituksena oli käydä maanlaajuista keskustelua koulun 
johtamisen tulevaisuudesta vuoteen 2020 mennessä erilaisia skenaarioita 
muodostamalla. Työskentely aloitettiin nykytilan kuvauksella swot-analyysin 
avulla. Tämän analyysin pohjalta laadittiin kolme luonnosta tulevaisuuden toi-
mintamalleista: uhkakuva-, mahdollisuus- sekä todennäköinen skenaario. Ke-
sällä 2006 luonnokset lähetettiin verkossa kommentoitaviksi rehtoreille sekä 
muille koulutuksen kehittäjille valtakunnanlaajuisesti. Marraskuussa 2006 
skenaarioluonnoksia kommentoitiin kutsuseminaarissa ja tämän jälkeen vielä 
alueellisesti ympäri Suomea. Tammikuussa 2007 alueseminaarien töitä kehi-
teltiin edelleen kutsuseminaarissa, jonka jälkeen Kyllönen teki luonnoksista 
yhteenvedon. Tätä yhteenvetoa vielä muokattiin Heinolassa huhtikuussa 2007. 
Yhteenvedon pääsisältöjä on koottu tähän tutkimukseen seuraavasti. Opetus-
päällikkö Kyllönen esittää myöhemmin tarkemmat tulokset omassa tutkimuk-
sessaan. Skenaariotyö tuotti seuraavanlaisia tulevaisuuskuvia.

Tulevaisuuden uhkakuvat

Uhkakuvia pohdittaessa nousi esille kaksi eri skenaariota: rapautuva, lamaan-
tunut koulu sekä markkinavoimien koulu. Koulun muuttuminen monitoimi-
keskukseksi, joka vaatii yhä asiantuntevampaa henkilöstöä ja yhä moninai-
sempia palveluja nähtiin toisaalta toivottavana tulevaisuudenkuvana, mutta 
toisaalta yhtenä uhkakuvana tällaisen muutoksen vaatimien resurssien kan-
nalta. Ammattitaitoista henkilökuntaa ei välttämättä ole saatavilla eikä resurs-
seja opetuksen moninaisuuden hallintaan ole käytettävissä. Vanhemmuuden 
ja kasvatuksen siirtyminen yhä enemmän koulun vastuulle hämärtää koulun 
perustehtävää ja voimistaa opettajan roolia kasvattajana – ei opettajana. Suu-
rin osa opettajan työstä kohdistuu muuhun kuin opettamiseen, mikä vähentää 
alan houkuttavuutta. Toisaalta tällaisen moniammatillisen yhteisön johtaminen 
vaatii rehtorilta yhä laajemman johtamiskentän hallintaa ja tuntemusta sekä 
yhä moninaisempien tehtävien suorittamista. Rehtori joutuu vastaamaan sosi-
aali-, terveys-, nuoriso- ym. toimista ja byrokratian lisääntyminen tuo muka-
naan uudenlaisia hallinnollisia tehtäviä. Rehtorin työ opetuksen ja kasvatuksen 
ohjaajana ja kehittäjänä katoaa.

Toisena uhkana koettiin markkinavoimien osuuden kasvaminen koulutuk-
sen järjestäjänä. Yritysten tarve kouluttaa ihmisiä omien intressiensä pohjal-
ta lisääntyy ja niiden vaikutuksen voimistuminen yhteiskuntarakenteen sää-
telijänä sekä koulutuksen tarjoajana johtaa koulutuksen eriarvoistumiseen ja 
spesifi oitumiseen. Varallisuus määrittelee koulutusmahdollisuudet. Julkinen 
koulutus resurssipulassaan ei enää houkuta ja hakeutuminen yksityiskouluihin 
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lisääntyy. Koulutuksen yhtenäisyys katoaa ja erilaiset opetusjärjestelyt kas-
vattavat eroja opiskelijoiden välillä. Toisaalta koulun jähmettyminen entisiin 
kaavoihin huolimatta ympäröivän yhteiskunnan muutoksista ja globalisaation 
mukanaan tuomista haasteista nähtiin huolestuttavana tulevaisuuden kuvana. 

Tulevaisuuden uhkakuvana nähtiin myös koulujen ja alueiden välisten ero-
jen kasvaminen. Maahanmuuttajien keskittyminen tietyille alueille Helsingis-
sä aiheuttaa väistämättä koulun opetus- ja kasvatustehtävän luonteen muuttu-
misen. Monikulttuurisuuden sekä sosioekonomisten ongelmien hallinta vaatii 
tietynlaista asiantuntemusta ja tietynlaista osaamista. Opetuksen laadulliset 
erot kasvavat, koska oppilasaines on heterogeeninen.

Ideaali tulevaisuus

Ideaali skenaarioita pohdittaessa luotiin kolme erilaista mallia: koulu monitoi-
mikeskuksena, koulu oppimisyhteisönä sekä verkostomaisesti toimiva koulu.

Monitoimikeskuksessa lapsen kasvamista tuetaan kokonaisvaltaisesti. Las-
ta koskevat palvelut ovat lähellä ja helposti saavutettavissa ja hänen kasvamis-
taan tukevat asiantuntijat kommunikoivat keskenään. Tarve ja mahdollisuus 
yksilöllisten taipumusten ja kykyjen tukemiseen kasvaa. Omien oppimispol-
kujen laatiminen monitoimikeskuksen asiantuntijoiden tekemän yhteistyön 
pohjalta antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden kehittyä omista lähtökohdis-
taan käsin. Oppimisen ja opettamisen rinnalla kulkee lapsen hyvinvoinnista 
huolehtiminen. Tätä hyvinvointia tukevat myös oppimisympäristön laajenemi-
nen ja monimuotoistuminen sekä koulun ulkopuolisten tahojen – työelämän, 
yritysten, nuorisotoimen, kirjaston jne. tuleminen osaksi kouluyhteisöä.

Oppimisyhteisössä korostuu sekä yhteisöllisyys että yksilöllisyys. Opetta-
jien ja muiden asiantuntijoiden yhteistyö kasvaa. Yhdessä tekemällä oppilaat 
oppivat toinen toisiltaan, mutta samalla on mahdollista edetä omien yksilöllis-
ten opintosuunnitelmien mukaisesti niin pitkälle kuin taidot riittävät. Tiedon 
etsimisessä ja muokkaamisessa on tietotekniikan osaamisella suuri merkitys. 
Kokonaisuuksien opettaminen syrjäyttää sirpalemaisen, ainesidonnaisen kir-
jatiedon. Opettajien erityisosaamista hyödynnetään kokonaisuuksien rakenta-
misessa. Ajattelun ja ymmärtämisen kehittämisellä taataan pohja elinikäiselle 
oppimiselle.

Verkostomaisesti toimiva koulu on osa yhteiskuntaa. Alueen elinkeino-
elämä, yritykset, muut koulut jne. toimivat yhteistyössä ja hyväksi havaittuja 
käytänteitä jaetaan. Toisilta kouluilta oppiminen esimerkiksi yhteisten keskus-
telujen sekä auditointien avulla edistää koulun kehittymistä ja vähentää eriar-
voisuutta. 

Kaikki nämä edellä esitetyt ideaalimallit edellyttävät kokonaistyöaikaan 
siirtymistä, koska onnistuakseen ne vaativat vahvaa sitoutumista ja runsaasti 
aikaa. 
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Todennäköinen tulevaisuus

Koulu on monitoiminen oppimisyhteisö, joka sijaitsee fyysisesti lähellä las-
ta. Alueellinen toiminta lisääntyy ja peruspalveluja on yhdistetty saman katon 
alle. Koulu luo pohjan elinikäiselle oppimiselle sekä yhteisöllisyyttä että yk-
silöllisyyttä tukien. Todennäköinen tulevaisuuden koulu sisältää aineksia sekä 
oppimisyhteisöstä että monitoimikeskuksesta ja se säilyttää yhteiskunnan ar-
vostuksen, kunhan resursseista huolehditaan. Kunta on edelleen koulutuksen 
päätarjoaja, mutta koulut käyttävät hyväkseen myös ostopalveluja. Koulun au-
tonomia on suuri ja se antaa tilaa erilaisille oppijoille ja erilaisille lahjakkuuk-
sille. Horisontaalinen vuorovaikutus koulujen kesken lisääntyy.

Opetuksen suhteen tulevaisuudessa korostuu oppimisprosessi ja eheytetyt 
kokonaisuudet. Opetussuunnitelmaa uudistetaan kohti aihekokonaisuuksia 
unohtamatta kuitenkaan eri oppiaineita. Yksilölliset oppimispolut laaditaan 
jokaiselle oppilaalle. Arviointikäytänteet perustuvat jatkuvuuteen ja tukevat 
oppimisprosessia – taitoja ja osaamista. Opettajan ammattia arvostetaan, mutta 
tulevaisuus edellyttää opettajien koulutusjärjestelmän muutosta sekä siirtymis-
tä kokonaistyöaikaan. Oppikokonaisuuksien hallinta sekä arviointikäytäntei-
den muuttuminen oppimisprosessia tukeviksi vaativat uudenlaista osaamista. 
Myös opettajan rooli kasvattajana ja vanhemmuuden tukijana vaatii koulutus-
ta.

Tulevaisuuden rehtori

Heinolassa laadittiin tulevaisuuskuvia myös koulun johtamisesta ja rehtorin 
roolista. Ryhmissä pohdittiin tulevaisuuden johtamisen tärkeimpiä osa-alueita 
ja rakenteita sekä niiden sisältöjä. Ryhmätyön tuloksena todettiin, että tulevai-
suuden rehtorin toiminnassa korostuvat seuraavat osa-alueet:

• arvojohtaminen
• itsensä johtaminen
• pedagoginen johtaminen
• jaettu johtajuus
• tulevaisuusosaaminen
• verkosto-osaaminen
• talouden hallinta

Arvojohtamisen katsottiin olevan kaiken toiminnan lähtökohta nimenomaan 
pedagogiseen johtamiseen kiinteästi liittyvänä osana. Itsensä johtamista pi-
dettiin tärkeänä oman ammattitaidon kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta 
sekä oman roolin hahmottamisena rehtoriverkossa. Pedagoginen johtaminen 
sisälsi moraalisen päämäärän ymmärtämisen oppimis- ja kasvamisprosessissa, 
oppimisyhteisön valmentamisen, laajempien näkökulmien esiintuomisen, ver-
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kostoitumisen sekä erilaisten oppimisympäristöjen rakentamisen. Jaetussa joh-
tajuudessa korostuivat ihmisten johtamisen taidot, vuorovaikutus, tunnetaidot 
sekä delegointi. Tulevaisuusosaamiseen liittyivät muutoksen hallinta, visioin-
ti, strateginen johtajuus sekä ennakointikyky, tiedonhankinta ja monipuolisia 
tietolähteitä hyödyntävä johtaminen. Verkosto-osaaminen vaati tunnetaitoja, 
empaattista vuorovaikutusta, neuvottelutaitoja, osallistumista sidosryhmiin, 
muilta oppimista sekä erilaisten kulttuurien sovittelutaitoja. Talouden suhteen 
todettiin, että rehtori tarvitsee kykyä löytää uudenlaisia resursseja säästäviä 
ratkaisuja.

Johnson ja Pennanen toteavat: ”Skenaariotyön pohjalta voidaan todeta, että 
tulevaisuudessa koulun johtamisessa korostuu jaettu johtajuus, vastuun ja teh-
tävien jakaminen koulun sisällä ja koulujenvälisissä yhteistyöverkostoissa. Pro 
Rexi – hankkeen tulevaisuusskenaarion valossa yksin johtamisen aika on siis 
ohi. Tilalle kaivataan jaettua ja osallistavaa johtajuutta.” (Johnson & Pennanen 
2007, 23.)

2.2.6 Tulevaisuustutkimus

Monet tämän luvun tulevaisuustutkimuksista on tehty jo vuosia sitten, mutta 
ne ovat edelleen ajankohtaisia. Samat haasteet toistuvat muutamin ajankohtiin 
liittyvin trendein maustettuina. Edelleenkin niitä voidaan pitää tulevaisuustut-
kimuksina. Ennustettujen tulevaisuuskuvien hahmottaminen, ymmärtäminen 
ja mielessäpitäminen vaatii jatkuvaa toistoa, jotta voimme kohdata tulevaisuu-
den ilman yllätyksiä – siihen valmistautuneina. Matka retoriikasta toimintaan 
– teoriasta käytäntöön – on kuitenkin pitkä ja vaivalloinen. Tulevaisuuteen 
varautuminen nykyhetkessä vaatii erityistä visiointikykyä ja laajaa näkemys-
tä. Luukkainen toteaa väitöskirjassaan: ”Pitkän aikavälin visioinnissa ei ole 
kysymys siitä, mitä koulutukselle on tehtävä vuonna 2010 vaan tänään, jotta 
koulutus pystyisi vastaamaan haasteisiin myös tulevaisuudessa (Luukkainen 
2004, 280). 

Metsämuurosen mukaan ”tulevaisuuden haltuunoton eli tavallisimmin tu-
levaisuudentutkimuksen (tu-tu) keskeisenä tutkimuskohteena on nykyisyys. 
Kaikki havaintomme perustuvat nykyisyyteen (tai historiatieteissä menneisyy-
teen nykyisyydestä tarkastellen). Toisaalta on huomattava, että vaikka tulevai-
suutta ei asiallisesti ottaen ole olemassakaan – vaan se karkaa aina käsistäm-
me – tulevaisuus ON olemassa, sillä voimme sen kuvitella.” (Metsämuuronen 
2003, 216.)

Koulutuksen tulevaisuutta pohditaan myös OECD:n raportissa (2003). Sii-
nä todetaan, että koulujen tulee muuttua, jotta ne säilyttäisivät vahvan roolinsa 
tulevaisuudessa. Raportissa esitellään erilaisia viitekehyksiä ja esimerkke-
jä siitä, miten tämä muutos olisi mahdollista toteuttaa. Organisaatiomuutos, 
ihmisjohtaminen, tiedon johtaminen, verkostoituminen ja hallintorakenteen 
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uudistaminen nousivat näissä esimerkeissä hyvin vahvasti esille. Lähes kaik-
ki raportin kirjoittajat korostivat verkostoitumisen merkitystä tulevaisuuden 
koulussa. Glatter totesi, että rehtorit joutuivat työssään kohtaamaan useita eri 
hallintotasojen vaatimuksia. He toimivat toisaalta puskurina ylöspäin ja toi-
saalta suodattimena alaspäin. Tässä ristipaineessa heidän odotetaan selviy-
tyvän kaikkia tahoja tyydyttävllä tavalla. Glatterin mielestä tärkein rehtorin 
taito olisikin ”toimia eräänlaisena suodattimena näiden ulkoisten paineiden ja 
koulun henkilökunnan toiminnan välillä”. Paineiden joukosta rehtorin tulisi 
Glatterin mukaan erottaa ne kehittämisideat, jotka olisivat todella hyödyllisiä 
uudistumiselle. Tämän ymmärtäminen on Glatterin mielestä yksi nykypäivän 
rehtorin vaikeimmista tehtävistä. (Glatter 2003, 73–74.)

Juusenaho (2004) tutki rehtoreiden käsityksiä tulevaisuudesta. Merkittävä 
tulos oli se, että sekä nais- että miesrehtorit pitivät tulevaisuudessa tärkeimpinä 
rehtorin kykyinä vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyviä taitoja. Nais-
rehtorit korostivat ihmissuhdetaitojen merkitystä erityisesti koko ajan lisään-
tyvien oppilashuollollisten asioitten sekä henkilöstön näkökulmasta kun taas 
miehet pitivät tärkeinä neuvottelutaitoja sekä henkilöstön rekrytointitaitoja. 
(Juusenaho 2004, 131.)

Leithwood (1992) kuvaa muutosjohtajuutta muutamien tutkimusten pohjal-
ta. Hän on sitä mieltä, että muutosjohtajuuden pitäisi viimeistään 1990-luvulla 
olla hallitsevin johtamistyyli kouluissa. Leithwood tutki koulujen valitsemia 
kehittämishankkeita sekä koulujen suhtautumista kunta- ja val tiotason aloit-
teisiin. Tutkimuksissa ilmeni, että muutosjohta jilla (transformational school 
leaders) oli keskeisinä tavoit teina auttaa henkilökuntaa yhteistyökykyisen ja 
tehokkaan koulu yhteisön kehittämisessä, kannustaa opettajia kouluttamaan 
itse ään ja auttaa opettajia kehittämään yhteistä ongelmanratkaisua tehokkaam-
maksi. Tutkimuksen johtajat saivat henkilökunnan osallistumaan yhteis ten ta-
voitteiden laatimiseen, kun yhteiseen suunnitteluun käy tettiin enemmän aikaa. 
Tästä syystä myös opettajien eristäytymi nen oli vähäisempää. Koulun kehit-
täminen ja yhteisten tavoittei den laatiminen kannusti opettajia kehittämään 
myös itseään. Tutkimuksen mukaan muutosjohtajat toivat aktiivisesti esille 
koulun arvot ja normit päivittäisissä kontakteissaan. He jakoivat valtaa ja vas-
tuuta koulun kehittämisryhmille. Lisäksi muutosjohtajat uskoivat, että heidän 
henkilökuntansa pystyi yhteistyössä heidän kans saan tekemään parempia rat-
kaisuja kuin mitä he olisivat yksin tehneet. (Leithwood 1992.) 

Pohtiessaan muutosjohtajuuden etuja Leithwood kirjoittaa, että tutkimuk-
set ovat osoittaneet muutosjohtajuuden vaikuttavan huomattavasti muunmuas-
sa opettajien yhteistyöhön ja opettajien asenteisiin koulun kehittämiseen. Hän 
on sitä mieltä, että muutosjohtajuuden vaikutukset ovat jokseenkin rajallisia, 
mutta pelkästään positiivisia, joten huomion kiinnittäminen tällaiseen johta-
mistyyliin olisi tulevaisuudessa perusteltua. (Emt. 1992, 8–12.)
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Leithwood, Jantzi ja Steinbach (1999) vertailevat eri johtamistyylejä ja to-
teavat, että muutosjohtajuus (transformational leadership) sopii parhaiten tu-
levaisuuden koulun johtamiseen. He esittävät muutosjohtajuuden piiriin kuu-
luvia näkökulmia ja haasteita ja lopuksi luovat kuvan tulevaisuuden koulusta. 
Tulevaisuuden koulussa on heidän mielestään otettava huomioon ainakin osal-
lisuus, suorituskyky ja tehokkuus sekä joustavuus. Tulevaisuuden koulujen 
tulee ottaa päätöksenteossaan huomioon kaikki osapuolet ja esimerkiksi oppi-
laan kasvun tukemisessa huomioda mahdollisimman monet tekijät (sosiaaliset, 
emotionaaliset, älylliset). Kirjoittajat näkevät tulevaisuuden koulun yhteisönä, 
jossa oppilaiden erilaiset tarpeet – johtuen muun muassa erilaisista perheolo-
suhteista – otetaan huomioon. Tämä vaatii rehtorilta tietynlaisia taitoja kuten 
välittämistä ja toisten kunnioittamista sekä yhteisöllisyyttä.

Koulujen suorituskykyä ja tehokkuutta pohtiessaan Leithwood ym. (1999) 
toteavat, että tulevaisuudessa niiden on oltava tehokkaampia ja kyvykkäämpiä 
saadakseen aikaan sellaisia oppimistuloksia, joista ne ovat olleet perinteises-
ti vastuussa. Tähän päätelmään he ovat tulleet siksi, että kouluille osoitettuja 
resursseja on vähennetty dramaattisesti ja vähennetään edelleen. Tällaisen te-
hokkuuden ja kyvykkyyden johtamiseen rehtori tarvitsee taitoa jakaa resurssit 
niin, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus oppia omista lähtökohdistaan 
käsin. Rehtorin tulee myös tietää koulunsa opetuskäytännöistä, jotta ne vas-
taavat koulun tavoitteita sekä kannustaa ja palkita niitä, jotka ovat osoittautu-
neet luotettaviksi ja sitoutuneiksi yhteisiin tavoitteisiin. Tämä vaatii rehtorilta 
sinnikkyyttä ja epäonnistumisista huolimatta jatkuvaa pyrkimystä tavoitteiden 
saavuttamiseen. Leithwood ym. esittävät luettelon arvoista, jotka kuuluvat tu-
levaisuuden rehtorin haasteisiin. Näitä arvoja ovat avoimuus uusille ideoille, 
erilaisten näkökulmien hyväksyminen, epäonnistumisen sieto, itsestäänsel-
vyyksien kyseenalaistaminen, pohdiskeleva ajattelu, yksilöllinen ohjaus sekä 
yhteisöllisyys. (Leithwood ym. 1999, 211–216.) 

Mannermaa kirjoittaa heikoista signaaleista, jotka antavat merkkejä tule-
vaisuudesta. Heikolla signaalilla hän tarkoittaa muutoksen ensi oiretta, outoa 
ilmiötä, jolla ei ole selvää menneisyyttä. Heikko signaali on ilmiö, joka on 
”oraalla” – ”early warning” (Mannermaa 2004, 113). Myös Metsämuuronen 
puhuu kirjassaan heikoista signaaleista ja kuvaa niitä seuraavasti: ”heikoilla 
signaaleilla tarkoitetaan sellaisia viestejä trendeistä ja ilmiöistä, jotka eivät 
ole aivan ilmeisiä vaan vielä kätkössä, mutta tarkkasilmäisen analyytikon tai 
näkijän aistittavissa”. Metsämuuronen toteaa, että heikkoja signaaleja on kah-
denlaisia: uuden trendin noususignaalit sekä toisaalta vanhan trendin lasku-
signaalit (Metsämuuronen 2003, 224–225).

Mannermaan mukaan kannattaisi hahmottaa ilmiöitä, jotka ovat ”ilmassa” 
(2004, 122). Kirjansa lopussa Mannermaa esittää ilmiökokonaisuuksia, joita 
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varsinkin tulevaisuuden tutkijoiden tulisi tarkastella huolellisesti. Mannermaan 
(2004, 219–220) tulevaisuuden ilmiöiden TOP Ten-lista on seuraavanlainen:

1. Globalisaatio
2. Globaali epävarmuus (kulttuurien konfl iktit, ympäristöongelmat, terro-

rismi)
3. Urbanisaatio
4. Harmaat pantterit (miten seniorikansalaiset tulevat pärjäämään)
5. Woody Allen-yhteiskunta (avoinna 24h/vrk)
6. Kompleksinen riskiyhteiskunta (tietojärjestelmäromahdukset – sähkö-

katkokset)
7. Rakenteelliset erot (taloudelliset erot kasvavat: pieni eliitti, keskiluok-

ka, syrjäytyneet)
8. Työ (siirtyy halvan työvoiman maihin, palvelualojen palkat laskevat)
9. Bioyhteiskunta (mittavat vaikutukset ihmiseen itseensä, hänen ravin-

toonsa, ympäristöön ja teollisiin prosesseihin)

Mannermaan kuvaamat ilmiöt eivät voi olla koskettamatta myös koulun joh-
tamista. Jos ajatellaan esimerkiksi globalisoitumisen merkitystä opetukseen ja 
kasvatukseen, on myönnettävä, että maailmankuvan laajeneminen on asettanut 
sekä opettajan että rehtorin työlle täysin uudenlaiset haasteensa. Globalisoi-
tumista ei tosin enää voida pitää tulevaisuuden haasteena vaan jo arkipäivän 
työssä mukana olevana ilmiönä.

Maailman epävarmuus, turvattomuus ja pelko ovat tunkeutuneet myös 
koulumaailmaan. Ilmaston muutokset, luonnonvarojen ehtyminen, kehitys-
maiden köyhyys ja väestön lisääntyminen sekä kehittyneiden maiden väestön 
ikääntyminen vaativat reagointia – puhumattakaan väkivallasta, joka on tämän 
päivän todellisuutta jo suomalaisissakin kouluissa.

Asutuksien keskittyminen kaupunkeihin vaikuttaa koulujen kokoon ja sitä 
kautta myös rehtorin rooliin. Taloudellisten ja alueellisten erojen kasvaminen 
taas synnyttää väkisinkin yhä suurempia eroja koulujen välille ja syrjäytyneit-
ten määrä kasvaa. Onko tulevaisuuden koulu Woody Allen-koulu? Tuodaanko 
tulevaisuudessa opettajia halvan työvoiman maista? Mistä saadaan seuraajia 
harmaille panttereille?
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3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys

Edellisessä luvussa tarkasteltiin muutamia koulun johtamisen onnistumisen 
kannalta välttämättömiä tekijöitä. Nämä tekijät oli valittu tarkastelun kohteiksi, 
koska niitä on käsitelty runsaasti sekä johtamiskirjallisuudessa että nykyjohta-
misen tutkimuksissa. Ihannejohtamista kuvattaessa näitä samoja ulottuvuuksia 
korostetaan jatkuvasti – ehkä hieman eri käsittein, mutta samaa tarkoittaen. 

Luvussa kaksi kuvattiin myös rehtorin roolin merkitystä koulun kehittämi-
sen yhteydessä. Luvussa todettiin, että useat tutkimukset ovat osoittaneet reh-
torin toimintatavalla olevan merkitystä koulun menestymisen kannalta. Tämän 
tutkimuksen avulla pureudutaan tähän väitteeseen perusteellisemmin. Mitä 
rehtori sitten tekee työpäivänsä aikana koulun kehittämisen hyväksi? Rehtorin 
arkipäivän työtä kuvaamalla pyritään löytämään sellaisia toimintoja, jotka liit-
tyvät oleellisesti koulun – eli opetuksen ja kasvatuksen – kehittämiseen sekä 
edellä mainittuja nykyjohtamiseen liittyviä haasteita. 

Tämän tutkimuksen rehtoreitten toimintaa on siis tarkasteltu muutamien 
aikaisempien tutkimusten esittämien, menestymiselle välttämättömien tekijöi-
den – vuorovaikutuksen, verkottumisen, strategioitten, laadun ja arjen kohtaa-
misen, hajautetun johtajuuden sekä tunnetaitojen näkökulmasta. Teoreettisena 
viitekehyksenä tutkimuksessa on käytetty neljän tutkijan käsityksiä onnistu-
neesta johtamisesta. Huolimatta siitä, että menestystekijät ovat näillä tutkijoil-
la loppujen lopuksi täysin samat, jokainen heistä tarkastelee johtajuutta koros-
taen omaa näkökulmaansa siitä mikä on tärkeintä. Fullan näkee tärkeimmäksi 
kokonaisvaltaisen käsityksen muutostarpeesta, Sergiovanni muutoksen taus-
talla olevat arvot ja päämäärät, Spillane johtajuuden hajauttamisen ja Goleman 
johtamiseen liittyvät tunnetaidot. Tässä luvussa syvennetään näiden tutkijoi-
den esittämiä teorioita jokseenkin laajasti. Näin lukijallakin on mahdollisuus 
hahmottaa johtamisen kokonaisuus sekä ymmärtää nykyjohtamisen onnistu-
miselle välttämättömät ulottuvuudet. Yhteenveto näistä teorioista esitetään 
luvun lopussa.

3.1 Muutosjohtaminen 

Fullan on tutkinut muutosjohtajuutta ja luennoinut aiheesta lukuisissa koulu-
tustilaisuuksissa. Hän on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu kasvatuksen ja 
opetuksen kehittäjä, joka käy konsultoimassa ja arvioimassa muutosprosesseja 
ympäri maailmaa. Suomessa Fullan kävi luennoimassa keväällä 2006 ja syk-
syllä 2007. 
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Fullanin (2001) tavoitteena on syventää muutoksen ymmärtämistä koulun 
tasolla ja tarjota välineitä koulua koskevan tehokkaan muutoksen toteuttami-
seen. Hän korostaa rehtorin asennetta ja toimintaa muutosjohtajana ja sanoo 
rehtorin tehtävän muutoksen käynnistäjänä olevan edellytys sen onnistumisel-
le. Muutos herättää hänen mukaansa aina voimakkaita tunteita kuten pelkoa, 
ahdistusta, jännitystä ja innostusta. Tällaisten tunteiden voimistuessa on joh-
taminen avainasemassa. Jotta muutos olisi kestävää, siihen Fullanin mukaan 
tarvitaan kuitenkin kaikkia yhteisön jäseniä. Rehtori ei yksin pysty saamaan 
muutosta aikaan. (Fullan 2001, 1–2.)

Muutoksen kestävyydestä (sustainability) puhuvat myös Hargreaves ja 
Fink, jotka ovat tutkineet 30 vuoden aikana tapahtunutta muutosta kahdeksassa 
erilaisessa koulussa kahdessa eri maassa. The Change Over Time -projekti aut-
toi ymmärtämään sen, mitkä tekijät olivat oleellisia muutoksen kestävyydessä 
tai sen tukahduttamisessa. Tutkijat toteavat, että monissa tutkimuksissa on vä-
hätelty kestävyyden käsitettä eikä sen perimmäistä tarkoitusta ole ymmärretty. 
He viittaavat Brundtland Commissionin (1987) raporttiin, jossa todetaan, että 
kestävä kehitys ”kohtaa nykyisyyden tarpeet asettamatta kyseenalaiseksi tule-
vien sukupolvien kykyä kohdata omat tarpeensa” (Hargreaves & Fink 2006, 
35).

Kirjassaan Fullan esittelee muutosjohtajuuden viitekehyksen (kuva 6). 
Viitekehys sisältää viisi avainkohtaa, joihin keskittymällä johtaja pystyy toi-
mimaan vaikeissakin tilanteissa. Fullanin esittämässä viitekehyksessä kaikki 
osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa ja seuraava rakentuu aina edellisen päälle. 
Fullanin (2001, 4) esittämän viitekehyksen avainkohdat ovat: 

Moraalinen päämäärä 

Fullan (2001) toteaa, että johtamisen päämäärä on luoda työlle tarkoitus ja 
mielekkyys. Tämä johtamisen moraalinen päämäärä tarkoittaa toimimista yh-
teisen hyvän vuoksi. Kun johtajalla on moraalinen päämäärä omassa työssään, 
se heijastuu myös työyhteisöön. Jokaisen organisaation voima on yksilössä. 
Siksi johtajan on huolehdittava yksilön hyvinvoinnista organisaation sisällä. 
Moraalinen päämäärä sisältää Fullanin mukaan sekä tavoitteen että keinon sen 
toteuttamiseksi. Koulussa on tavoitteena vaikuttaa oppilaiden edistymiseen ja 
keinot sen toteuttamiseksi ovat ratkaisevia. Moraalisen päämäärän saavuttami-
seksi täytyy siis olla olemassa strategioita, suunnitelmia ja keinoja. Tämä juuri 
on Fullanin mielestä tehokkaan johtajan työtä. (Fullan 2001, 13–21.)

Muutoksen ymmärtäminen

Fullanin (2001) mukaan muutos ei olisi mahdollista ilman sen mukanaan 
tuomaa epäjärjestystä. Hän kysyy voiko muutosta hallita ja vastaa itse, että 
muutosta voi johtaa ja hallita. Ymmärtääkseen organisaation kompleksisuuden 
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johtajien on Fullanin mielestä jatkuvasti kehitettävä tietoaan, ymmärrystään ja 
taitojaan. 

Suhteiden kehittäminen

Fullan (2001) kirjoittaa: ”Kun aikaisemmin kysyttiin joltain menestyneeltä 
yritykseltä, että mihin sen menestys perustuu, niin vastaus oli ’ihmisiin’. Mut-
ta se oli vain osittain totta, sillä tosiasiassa se perustui ihmisten väliseen vuo-
rovaikutukseen.” (Fullan 2001, 51.) Edelleen Fullan toteaa Lewin ja Reginen 
(2000) sanoja lainaten: ”On aika kiinnittää huomiota siihen miten kohtelemme 
ihmisiä – yhteistyökumppaneita, alaisia, asiakkaita – niin kuin tällä hetkel-
lä kiinnitämme huomiota rakenteisiin, strategioihin ja tilastoihin.” Lewin ja 
Regine puhuvat Fullanin mukaan uudesta tavasta johtaa menestyviä yhtiöitä 
– tavasta, joka keskittyy olennaisesti ihmisiin ja heidän välisiinsä suhteisiin. 
(Fullan 2001, 53.)

Viime aikoina on puhuttu ja kirjoitettu runsaasti vuorovaikutuksen ja ver-
kostoitumisen merkityksestä koulumaailmassa. Koulujen verkostoitumista pi-
detään edellytyksenä tulevaisuuden koulun johtamiselle. Myös Fullan (2001, 
56) kirjoittaa verkostoitumisen merkityksestä. Hän esittää kirjassaan (2001, 
127) tutkimuksen, jossa erään alueen rehtoreitten yhteistyötä ja oppimista ver-
kostoitumisen avulla tuettiin seuraavilla tavoilla: 

• vierailut muissa kouluissa
• kuukausittaiset rehtoreitten tukiryhmien kokoukset
• kollegan luona vierailut
• supervisorin (työnohjaajan) käynnit koululla
• alueelliset koulutukset
• rehtoreitten opintoryhmät
• yksilöllinen valmentaminen 

Tavoitteena oli saada rehtorit kaikilla tasoilla keskittymään ohjeistamiseen 
(instruction) ja oppimiseen. Tällaisen toiminnan avulla ei Fullanin mukaan voi 
muuta kuin oppia paremmaksi johtajaksi ja tukea johtajuutta myös muissa. Hä-
nen mukaansa johtajaksi ei synnytä vaan johtajaksi opitaan. Hän on sitä miel-
tä, että työssä oppiminen osoittaa mallioppimisen ja mentoroinnin tärkeyden. 
Kun johtajat ovat itse esimerkkeinä ja toteuttavat sovittuja arvoja työssään, 
he parantavat organisaation suorituskykyä ja samalla kehittävät johtajuuttaan. 
Fullan sanoo, että näin ollen organisaation suorituskyky ja johtajuuden kehit-
täminen ovat yksi ja sama asia. (Fullan 2001, 129–131.)

Yksilöiden kehittyminen ei kuitenkaan pelkästään riitä vaan yhteistyö on 
olennaista. Fullan varoittaakin, ettei suhteiden luominen saa olla pelkkä itse-
tarkoitus. Hänen mukaansa ihmissuhteet voivat olla erittäin voimakkaita, mikä 
merkitsee sitä, että ne voivat olla myös erittäin voimakkaasti vääränlaisia. Toi-
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sin sanoen heikko yhteistyö on aina tehotonta, mutta vahva yhteistyö voi olla 
vielä pahempaa, jos sen avulla vahvistetaan huonoja tai tehottomia käytäntöjä. 
Moraalinen päämäärä, hyvät ideat, keskittyminen tuloksiin ja toisinajattele-
vien mielipiteiden kuunteleminen on olennaista, koska se tarkoittaa sitä, että 
organisaatio keskittyy oikeisiin asioihin. (Fullan 2001, 65–68.)

Fullan kirjoittaa myös tunneälystä ja toteaa, että tunneälyä on aina tarvittu, 
mutta näinä aikoina sitä tarvitaan entistä enemmän. Hänen mielestään ei siis 
ole yllätys, että tehokkaat johtajat eivät aina ole älykkäimpiä, mutta loistavat 
tunneälykkyydessä. Fullan viittaa Golemaniin, jonka tekemässä tutkimuksessa 
ilmeni, että niillä johtajilla, jotka epäonnistuivat, oli vahva asiantuntemus ja 
korkea IQ. Mutta jokaisessa tapauksessa heidän kohtalokas heikkoutensa oli 
tunneälykkyys. (Fullan 2001, 71.) Fullan sanoo, että jos vuorovaikutus on tär-
keää, niin myös korkea EQ (emotional intelligence) on välttämätöntä. EQ:ta 
voi hänen mukaansa kehittää ja tehokkaat johtajat huolehtivatkin sekä omasta 
että muiden tunnekehittymisestä. (Fullan 2001, 74.)

Tiedon rakentaminen ja jakaminen

Fullan korostaa sitä, että tiedon jakaminen paikallisella tasolla on tärkeää, koska 
kontekstissa oppiminen antaa tiedolle merkityksen ja käyttötarkoituksen. Hän on 
sitä mieltä, että vaikka koulut ovat tekemisissä opettamisen ja oppimisen kanssa, 
ne kuitenkin ovat erittäin huonoja oppimaan toinen toisiltaan. Jos ne joskus oppi-
sivat sen tekemään, niiden tulevaisuus olisi turvattu. (Fullan 2001, 92.) 

Fullan korostaa tietotaidon jakamista sekä koulun sisällä että koulusta 
ulospäin. Koulujen tulisi hänen mukaansa asettaa tiedonjakaminen yhdeksi 
ydinarvokseen. Organisaation ja johtajan velvollisuus on näin ollen helpottaa 
tiedon jakamista, luoda tiedonjakamismenetelmiä ja palkita niitä, jotka jakavat 
tietoa. 

Yhteisöllisyyden rakentaminen

Fullan (2001) kirjoittaa yhteisöllisyyden (coherence) luomisesta ja toteaa, että 
tehokkaat johtajat sietävät epävarmuuttakin ja sekasortoa, koska juuri se syn-
nyttää luovia ideoita ja rakentavia kehittämisehdotuksia. Hänen mukaansa suu-
rin ongelma kouluissa ei olekaan ideoitten puute vaan liian monien irrallisten, 
satunnaisten, sirpaleisten, pinnallisesti hoidettujen projektien määrä. Tilanne 
on hänen mielestään kouluissa pahempi kuin yrityksissä. Koulut kärsivät koko 
ajan lisääntyvistä epämiellyttävistä ohjelmista, uudistuksista ja suunnitelmista, 
joita niiden päälle satelee ylemmiltä virastotahoilta. (Fullan 2001, 109.) 

Fullan (2001) korostaa vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden merkitystä ja 
viittaa Henry Mintzbergin vastaukseen, kun tältä kysyttiin, mitä organisaation 
pitäisi tehdä varmistaakseen menestymisen seuraavien kymmenen vuoden ai-
kana. Mintzberg vastasi: ”Niiden täytyy muodostaa vahva ydinjoukko ihmisiä, 
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jotka todella välittävät työstään ja joilla on ideoita. Noiden ideoitten täytyy 
saada virrata vapaasti ja helposti koko organisaation läpi. Ei ole kysymys su-
perjohtajan ratsastamisesta valkealla hevosella. Koska saman tien, kun tuo joh-
taja ratsastaa pois, koko juttu romahtaa, ellei joku muu tee sitä uudestaan. On 
siis kysymys vahvan instituution rakentamisesta ei sankarijohtajan luomisesta. 
Sankarijohtajat ovat vahvan instituution esteenä.” (Fullan 2001, 134.)

LEADING IN A CULTURE OF CHANGE
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Kuvio 6. Johtajuuden viitekehys (Fullan 2001, 4)

Toisaalla Fullan (2003) kirjoittaa kolmitasoisen uudistuksen (Tri-Level Reform) 
välttämättömyydestä. Hän sanoo koulutuksen uudistumisen vaativan muutosta 
kolmella eri tasolla: koulun, alueen ja valtion tasolla. Kaikki tasot ovat riippu-
vaisia toisistaan. Koulut eivät kehity ilman alueen tukea eikä alue kehity ilman 
valtion tukea. Fullanin mielestä tarvitaan huomattavasti enemmän vuorovai-
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kutusta koulujen välillä, koulujen ja alueitten välillä, alueitten välillä, alueitten 
ja valtion välillä jne. Muutosta ei saavuteta yksin vaan yhteistyössä ja jokaisen 
tason on autettava toistaan muutoksen aikaansaamisessa. Fullan korostaa, että 
hyvien toimintamallien jakaminen auttaa muutoksen aikaansaamisessa. Vuo-
rovaikutusta on lisättävä myös vanhempien ja ympäröivän yhteisön suuntaan. 
(Fullan 2003, 39–40.)

Alueen rooli pelkästään valtakunnallisten sopimusten ja tavoitteiden tie-
dottajana vaatii myös uudistamista. Kuinka vähentää byrokratiaa ja lähestyä 
koulumaailmaa yhteisen keskustelun ja yhteisten tavoitteiden näkökulmasta 
on haaste, joka kaipaa pikaista pohdintaa. Byrokratian lisääntyminen vähentää 
paikallistason toimintaa. Koulun sisäinen kehittäminen jää hoitamatta ylhäältä 
päin tulevia vaatimuksia täytettäessä. Fullan (2003) pohtii kirjassaan valtion 
roolia opetussuunnitelman laatijana, opettajien kouluttajana sekä oppimistu-
losten arvioijana ja toteaa lopuksi, että yksi avain kolmitasoisen uudistumisen 
toteutumiseen on johtajuuden kehittäminen kaikilla kolmella tasolla (Fullan 
2003, 90). 

Kun jokin muutos on saatu aikaan, on myös huolehdittava sen jatkuvuudes-
ta (sustainability). Fullan (2005, 14) toteaa, että pyrkiessämme kohti muutosta 
on sen kestävyydestä tullut keskeinen käsite. Hän esittää kirjassaan kahdeksan 
elementtiä, jotka vaikuttavat muutoksen kestävyyteen:

1. Julkinen palvelu, jolla on moraalinen päämäärä
2. Sitoutuminen muutokseen kaikilla tasoilla
3. Horisontaalisten verkostojen rakentaminen
4. Järkevä vastuullisuus ja vertikaalisten suhteitten vahvistaminen (valtio/

alue)
5. Syvä oppiminen
6. Sopeutuminen sekä nopeisiin että hitaisiin muutoksiin
7. Syklinen energiankäyttö
8. Johtajuuden ulottuminen kaikille tasoille 

Fullan kävi Helsingissä luennoimassa maaliskuussa 2006. Tämän koulutusti-
laisuuden kirjallisessa materiaalissa hän toteaa seuraavaa: ”Jotta muutokses-
ta tulee kestävä, on otettava huomioon kolmitasoinen uudistuminen eli miten 
muutos tapahtuu koulun, alueen ja valtion tasoilla. Tämän toteutumiseen tar-
vitaan aloitteita, joilla tarkoituksellisesti pyritään saamaan aikaan parannusta 
kaikilla kolmella tasolla ja niiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tätä ajatte-
lutapaa Fullan nimittää systeemiseksi ajatteluksi – systems thinking.” (Fullan 
2006, 72.) 
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3.2 Arvojohtaminen
 

Sergiovanni (1995, 307) toteaa kirjassaan, että huolimatta kaikista tehokkaan 
johtajan ominaisuuksista ja taidoista, joita hän on kirjassaan luetellut, johta-
minen on aina riippuvainen persoonasta. Hänen mukaansa johtamiseen liittyy 
kolme tärkeää dimensiota – tunne, ajatus ja toiminta (heart, head, hand). Ser-
giovanni pitää tärkeänä rehtorin työn tutkimista käytännön tasolla: millaiset 
arvot, ajatukset, normit ja uskomukset ohjaavat rehtorin työtä. Millainen aja-
tusmalli on rehtorin päätösten ja toiminnan takana. Hänen mukaansa pitäisi 
siis päästä ”syvemmälle” johtamistoimintaan, jotta sitä voitaisiin paremmin 
ymmärtää ja jotta voitaisiin kehittää uusia johtamismalleja.

Sergiovanni on tutkinut rehtoreiden toimenkuvaa historian valossa ja kir-
joittaa, että aiemmin tehokkaan rehtorin määritelmät painottuivat hallinnol-
listen tehtävien suorittamiseen. Näiden mukaan tehokas rehtori oli vastuussa 
esimerkiksi koulutyön suunnittelusta (tavoitteiden asettelu ja strategiat niihin 
pääsemiseksi), organisoimisesta (resurssien hallinta tavoitteiden hyväksi), oh-
jaamisesta (työntekijöitten opastaminen ja auttaminen) ja arvioimisesta (vas-
tuualueiden tarkastelu, refl ektio, palautteen antaminen, tavoitteiden saavutta-
misen tarkastelu). Oppimistuloksille annettiin arvoa ja rehtorin työn tavoite oli 
saavuttaa nämä tulokset hinnalla millä hyvänsä. Oppimistulokset olivat siis 
prosesseja tärkeämpiä. 

Nyt Sergiovanni toteaa, että vähitellen on alettu kiinnittää enemmän huo-
miota itse johtamistaitoihin. Tulospohjaisesta johtamisesta on siirrytty arvo-
pohjaiseen johtamiseen. Sergiovannin mielestä arvopohjainen johtaminen ta-
kaa sen, että rehtori toimii hyväksyttyjen arvojen mukaisesti, mutta samalla 
luo yleiset linjaukset koulun kasvatuksellista ja moraalisesta hyvinvoinnista. 
Hän korostaa, että hänen kirjassaan käytetään arvopohjaista lähestymistapaa 
puhuttaessa rehtorin työstä. (Sergiovanni 1995, 4–7.)

Sergiovanni (1995) esittää kirjassaan johtajuuden uuden arvopohjan, johon 
kuuluvat seuraavat periaatteet:

1. Yhteisesti luodut tavoitteet ja arvot
2. Yhteisöllisyyden rakentaminen
3. Valtuuttaminen
4. Vaikuttaminen
5. Kollegiaalisuuden vaaliminen
6. Sisäisen motivaation korostaminen
7. Laadun valvonnan ymmärtäminen
8. Yksinkertaisuuden arvostaminen
9. Toiminnan refl ektointi
10. Kannustava johtaminen
11. Kannustavan ilmapiirin luominen
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Sergiovanni toteaa, että mikään edellä esitetyistä arvoista ei yksinään riitä. 
Kaikki liittyvät jotenkin toisiinsa. Jotta koulusta tulisi ”johtajien yhteisö”, sen 
on täytettävä tietyt vaatimukset ihmissuhteiden kannalta. Nämä vaatimukset 
ovat samat kuin käsitteessä gemeinschaft. Kuinka avoimia olemme toisillem-
me? Uskallammeko puhua, ilmaista tunteitamme, pyytää apua, olla mielipi-
teemme takana. Osaammeko puhua opettamisesta ja oppimisesta? Kuinka 
herkkiä olemme muiden mielipiteille? (Sergiovanni 1995, 131–138.)

Sergiovanni esittää kirjassaan uuden johtamisteorian, jossa hän korostaa 
muun muassa yhteistyötä, vuorovaikutusta, jakamista ja arvojen ja tavoitteiden 
selkiyttämistä ja niihin sitoutumista. Hänen mielestään rehtorin tulee olla itse 
hyvin selvillä työyhteisönsä peruslinjoista ja tavoitteista ja hänen tehtävänsä 
on myös selkiyttää ne kaikille työntekijöille. Kun ne laaditaan ja suunnitellaan 
yhdessä, niihin sitoutumisaste voimistuu ja jatkuvan kontrollin tarve vähenee. 
Työyhteisöstä tulee tavallaan itseohjautuva ja se pystyy suoriutumaan tehtä-
vistään ilman rehtorin jatkuvaa läsnäoloa. Yhteiset arviointi- ja palautekes-
kustelut ovat keskeinen edellytys tämän onnistumiselle. Sergiovanni korostaa 
ihmissuhdeverkoston merkitystä. Hän kirjoittaa, että ihmissuhteiden laadulla 
on tärkeä merkitys kun luodaan hyvää koulua. Hänen mielestään ihmissuhtei-
den laatu määrittelee koulun laadun. (Sergiovanni 1995, 69.) Ihmisten välisen 
yhteistyön ja huolenpidon luominen, tiedonhankinta ja tiedon jakaminen sekä 
oppilaiden hyväksyminen ja rakastaminen ovat Sergiovannin mielestä rehtorin 
tärkeimpiä tehtäviä. Tässä tehtävässä rehtorin vuorovaikutustaidot ja verkos-
toituminen ovat olennaisia taitoja. 

Sergiovannin (1995, 57–58) esittämä uusi johtamisteoria sisältää seuraa-
vanlaisia periaatteita:

1. Yhteistyön periaate: hyvässä koulussa organisaatiorakenteet voimista-
vat yhteistyötä opettajien kesken.

2. Valtuuttamisen periaate: vallan jakamisen tunne vahvistaa sitoutumista 
työhön. Hyvässä koulussa organisaatiorakenteet lisäävät vastuun jaka-
mista opettajille.

3. Vastuun jakamisen periaate: useimmat opettajat ja koulun muut kasvat-
tajat haluavat vastuuta. Hyvässä koulussa organisaatiorakenteet rohkai-
sevat opettajia vastuun ottamiseen.

4. Vastuullisuuden periaate: vastuullisuus on yhteydessä valtuuttamiseen 
ja vastuun jakamiseen. Hyvässä koulussa organisaatiorakenteet sallivat 
opettajien olevan vastuullisia päätöksistään ja tekemisistään.

5. Tarkoituksenmukaisuuden periaate: kun opettajat pitävät työtään tar-
koituksenmukaisena, työllä on heille erityinen merkitys ja se antaa 
heille tyydytystä. Hyvässä koulussa organisaatiorakenteet huolehtivat 
tarkoituksenmukaisuudesta.
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6. Kyvyn ja vallan periaate: Sergiovanni viittaa Victor Thompsoniin 
(1965), jonka mukaan ongelma on siinä, että ne, joilla on valtaa toimia, 
ei ole kykyä toimia tehokkaasti. Ja taas niillä, joilla on kykyä toimia 
tehokkaasti, ei ole valtaa tehdä niin. Hyvässä koulussa organisaatiora-
kenteet tukevat valtaa, joka perustuu kyvylle.

Sergiovanni (2007) pohtii edelleen koulun johtamista ja vertaa muutosjoh-
tajuuden (transformational) etuja verrattuna toiminnalliseen (transactional) 
johtamiseen. Hän on sitä mieltä, että muutosjohtajuutta tarvitaan kouluissa, 
koska ne ovat useimmiten ”rakenteellisesti löyhiä, mutta kulttuuriltaan tiuk-
koja”. Sergiovanni esittää useita syitä, miksi muutosjohtajuus sopii tällaisiin 
kouluihin paremmin. Näitä syitä ovat ensinnäkin muutosjohtajuuden piirtei-
siin kuuluva työn tarkoituksen sekä työn moraalisen arvopohjan selkiyttämi-
nen henkilökunnalle. Oleellista on myös yhteiseen arvopohjaan perustuvaan 
työhön motivoiminen sekä sitouttaminen ilman pakkokeinoja tai tiukkaa kont-
rollia. Työn laadusta huolehtiminen jää näin ollen lähinnä työntekijän omalle 
vastuulle. (Sergiovanni 2007, 72–76.) 

3.3 Hajautettu johtaminen 

Spillane toteaa artikkelissaan (2005), että distributed leadership -käsitettä 
käytetään usein synonyymina jaetulle johtajuudelle (shared leadership), tiimi-
johtajuudelle (team leadership) sekä demokraattiselle johtajuudelle (democrat-
ic leadership). Tilanteesta riippuen distributed leadership voi kyllä Spillanen 
mielestä sisältää jaettua johtajuutta, mutta se ei ole pelkästään sitä. Tiimijoh-
taminen taas viittaa yksittäisten tiimien itsenäiseen työskentelyyn eivätkä ne 
välttämättä ole vuorovaikutuksessa keskenään.. Spillane korostaa, että distri-
buted leadership voi olla sekä demokraattista että autoritaarista johtamista. 
Sen mukaan johtajuus voi jakautua monille johtajille olematta silti demokraat-
tista. Hän jatkaa edelleen, että distributed leadership on toimintasysteemi, joka 
sisältää johtajien, alaisten sekä tilanteiden välisiä vuorovaikutuselementtejä. 
Johtajuus ei siis ole pelkästään rehtorin, apulaisrehtorin tai apujohtajien tie-
tämystä ja toimintaa vaan se on näiden välistä vuorovaikutusta, tietyssä tilan-
teessa ja tiettyjen tehtävien parissa. (Spillane 2005, 1–5.) Parhaiten Spillanen 
käyttämää käsitettä distributed leadership voisi ehkä kuvata suomenkielinen 
termi hajautettu johtaminen. 

Perinteisesti johtajuutta on tutkittu toisaalta yksilön ominaisuuksia tarkkai-
lemalla ja toisaalta yksilön toimintaa kuvailemalla. Spillane toteaa artikkelis-
saan, että johtajuus on paljon muutakin kuin pelkästään yhden johtajan toimin-
taa. Karismaattinen sankarirehtori ei hänen mukaansa ole enää tavoittelemisen 
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arvoinen johtajatyyppi. Karismaattinen johtajuus viittaa aina yhteen persoo-
naan, yhteen voimakkaaseen johtajaan, joka yksin hoitaa koulun johtamisen 
ja jonka poistuminen saattaa aiheuttaa koulussa johtamisongelmia. Hajautetun 
johtamisen idean mukaan nykykoulun kehittäminen on liian monimutkainen 
tehtävä yhdelle ihmiselle. Siksi johtaminen pitäisikin ulottaa koko yhteisön 
tehtäväksi. Spillane kirjoittaa, että ”hajautettu johtaminen on vasta-aine san-
karirehtorille”. Rehtori ei enää yksin jaksa eikä pysty vastaamaan nyky-yh-
teiskunnan haasteisiin eikä vaatimuksiin. Hänellä täytyy olla apunaan monia-
mmatillisia osaajia, joiden tietämys ja perehtyminen yksittäisiin ongelmiin on 
syvempää kuin hänellä itsellään. Hän tunnistaa henkilökuntansa voimavarat ja 
erikoisosaamiset ja pystyy käyttämään tätä tietoa hyväkseen. Yhteistyö tällais-
ten erikoisosaajien kanssa on välttämätöntä. Siksi Spillane korostaakin, että 
johtamisen ulottaminen kaikkia yhteisön jäseniä koskevaksi, yhteiseksi asiak-
si, on tärkeää.

Spillane toteaa edelleen, että hänen käsityksensä hajautetusta johtamisesta 
saattaa olla joidenkin mielestä pelkkää semantiikkaa – vanhaa viiniä uusissa 
pulloissa. Että tutkijat ovat jo pitkään tunnistaneet vuorovaikutuksen merki-
tyksen ja hyväksyneet sen tosiasian, että johtaminen jakaantuu useammalle 
ihmiselle kuin vain hierarkian huipulla oleville. Johtamisen jakaminen on kui-
tenkin Spillanen mielestä vain jäävuoren huippu, sillä olennainen seikka hajau-
tetulle johtamiselle on edellä mainittujen kolmen dimension: johtajien, alaisten 
ja tilanteiden vuoropuhelu. Johtamistehtävien jakaminen ei siis pelkästään riitä 
vaan ratkaiseva seikka on vuorovaikutus. (Spillane 2005, 1–2.)

Spillane, Halverson ja Diamond (2004, 3–34) toteavat, että johtajien ajatte-
lua, toimintaa ja niiden tilannesidonnaisuutta täytyy tarkastella kokonaisuutena 
ymmärtääkseen johtajuutta. Kokonaisvaltainen näkemys koulun johtamisesta 
edellyttää rehtorin toiminnan syvempää tuntemusta ja tutkimista, jotta ymmär-
rettäisiin kuinka materiaaliset, kulttuuriset ja sosiaaliset tilanteet vaikuttavat 
hänen toimintaansa. Johtajuus ei siis ole vain yksisuuntaista eli rehtorin vai-
kuttamista koulun toimintaan vaan myös kaksisuuntaista eli koulun käytäntei-
den, kulttuurin ja sijainnin vaikuttamista rehtorin toimintaan. 

Spillane ym. korostavat sitä, että avoin keskustelukulttuuri on perusedelly-
tys tällaisen toiminnan toteutumiselle. Työmotivaation ja sitoutumisen kannal-
ta olennaista on se, että on mahdollista tehdä sitä, missä koetaan olevan hyviä. 
Tämä mahdollisuus antaa opettamiseen uudenlaista intoa ja sisältöä ja oppilas 
saa parasta mahdollista opetusta. Näin ollen on itsestään selvää, että myös op-
pimistulokset paranevat. Oman tietotaidon hyödyntämisen lisäksi on kuitenkin 
muistettava, että työtä tehdään myös omien tehtävien ”yli”. Eli kaikki ovat 
vastuussa yhteisistä tavoitteista oman sektorinsa sisällä ja suunnittelevat ja to-
teuttavat työnsä pitäen koko ajan mielessään yhteisen – konkretiaan liittyvän 
– vision ja sovitut toimintaperiaatteet.
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Tilanteen/situaation vaikutus valittuun johtamistoimintaan on merkittävä. 
Spillane ym. toteavat, että situationaalisia muuttujia ovat esimerkiksi viraston 
tuki, koululle myönnetyt resurssit, henkilökunnan koostumus (ikä, pätevyys, 
asiantuntijuuden hyväksikäyttö, pysyvyys) sekä koulun sosiokulttuurinen kon-
teksti (vanhemmat, yhteisö). Aiemmista tutkimuksista poiketen he käsittelevät 
situaatiota yhtenä johtamiselementtinä – ei johtajuudesta irrallaan olevana. 
Situaatioon liittyvät kiinteästi myös artefaktit. Materiaalisia artefakteja ovat 
esimerkiksi koulun rutiinit ja olemassa olevat johtamisvälineet kuten arvioin-
tikäytänteet, tuntisuunnitelmat, muistiot, kokousasiakirjat, testituloksia ana-
lysoivat tietokoneohjelmat ja alueelliset sopimukset. Symbolinen artefakti on 
esimerkiksi työpäivän kulku.

Lopuksi Spillane ym.(2004, 27–28) toteavat, että ymmärtääksemme johta-
mistoimintaa, on yhä tärkeämpää tuntea johtajayksilöiden roolit, strategiat ja 
ominaisuudet ja tutkia kuinka johtajuuskäytäntö hajaantuu yhteisön apujoh-
tajien, muiden jäsenten sekä materiaalisten ja symbolisten artefaktien kesken 
kulloisessakin situaatiossa. Johtamiskäytäntö (sekä ajattelu että toiminta) syn-
tyy johtamistehtävien tekemisestä yhteisön jäsenten sekä situaation vuorovai-
kutuksessa. Kirjoittajien luoma kehys tarjoaa johtamiskäytännön empiiriseen 
tutkimiseen muutamia tärkeitä apukeinoja. Hajautetun johtamisen viitekehys: 

1. antaa teoreettisen pohjan arkipäivän johtamisen tutkimiseen (mahdolli-
suus syvemmin tarkastella rehtoreiden käyttämiä strategioita)

2. katsoo, että johtamistoiminta koko koulun tasolla – ei yhden johtajan 
tai pienen johtajaryhmän tasolla – on tarkoituksenmukainen tutkimus-
kohde. (Kun johtajuutta tutkitaan, on tutkittava rehtoreita käytännön 
tasolla) 

3. määrittelee eheän mallin johtajien työn ja heidän sosiaalisen, materiaa-
lisen ja symbolisen situaationsa välisten suhteiden tarkasteluun situaati-
on ollessa johtamistakäytäntöä määrittelevä tekijä (kirjoittajat väittävät, 
että näiden artefaktien – lomakkeet, opetussuunnitelmat, arvioinnit ym. 
– systemaattinen huomioiminen on oleellista tutkittaessa johtamiskäy-
täntöjä) ja

4. tuo esiin tarpeen monipuolisempaan lähestymistapaan tutkittaessa joh-
tajien ammattitaitoa. 

Tilanteeseen liittyvät elementit (koulun koko, koulun sijainti, sosioekonomiset 
taustat, resurssit, ajatusmaailma) muokkaavat siis johtajuutta. Näiden erot vai-
kuttavat johtamistyyliin. Kulloisenkin tilanteen muodostava pohja vaatii sii-
hen sopivaa, erilaista johtajuutta. Yhden menestyvän koulun johtamismallia ei 
voida suoraan soveltaa toisen koulun tilanteeseen. Ei ole itsestään selvää, että 
rehtori, joka on johtanut menestyksekkäästi ja kokonaisvaltaisesti yhtä koulua, 
pystyisi johtamaan samalla mallilla myös toista mahdollisesti jonkinlaisessa 
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kriisissä olevaa koulua. Hänen luomansa menestyvä koulu toimii hyvin pit-
källe omilla sisäisesti rakennetuilla prosesseillaan ”itsestään”, ilman rehtorin 
jatkuvaa läsnäoloa tai puuttumista näihin prosesseihin. Toinen koulu taas saat-
taa vaatia – ainakin aluksi – rehtorin persoonaan liittyvää sankarirehtoriutta eli 
yksinjohtamista. Joka tapauksessa koulun johtaminen vaatii aina ensin tilan-
teen kartoittamista ja jonkinlaisen pohjan luomista, jonka päälle sitten aletaan 
rakentaa ja soveltaa siihen sopivaa johtamismallia. Tilanne jossakin koulussa 
saattaa olla niin ongelmallinen, ettei siihen edes voida soveltaa mitään valmis-
ta johtamismallia. Koko arvo- ja ajatusmaailma saattaa olla erilainen kuin ns. 
menestyvässä koulussa. Tällaisessa koulussa rehtorilta vaaditaankin erityistä 
luovuutta ja kykyä korjata tilanne ja luoda henkilökuntaan sellaista yhteis-
henkeä, että muutos saadaan aikaan. Tämä on pitkä prosessi ja vaatii rehtoria 
joustamaan ja tiedostamaan nimenomaan Spillanen esittämät tilanteen luomat 
lähtökohdat. Spillane, Halverson ja Diamond (2001) toteavat, että yksittäisen 
johtajan kouluttamisen sijasta olisikin rakentavampaa ja hyödyllisempää läh-
teä kehittämään ammattitaitoista johtajuutta koko koulun näkökulmasta käsin. 
(Spillane ym. 2001, 27.)

Tilanteen vaikutusta johtamiseen korostavat myös Gordon ja Patterson ar-
tikkelissaan (2006). He väittävät, että koulun johtamista on tähän saakka tut-
kittu liian kapea-alaisesti ja yksipuolisesti. Laadullisessa tutkimuksessaan he 
kuvasivat viittä erilaista johtamistapaa ja totesivat, että eri johtajatyyppejä ja 
-tyylejä pidettiin tehokkaina eri tilanteissa ja yhteyksissä. Heidän huomion-
sa oli, että on olemassa monia tehokkaita johtamistyylejä sen sijaan, että oli-
si olemassa vain yksi ainoa tehokas johtamistapa missä tahansa yhteydessä. 
Jokainen johtamistyyli saattoi olla tehokas jossakin tilanteessa. Tilanteet ja 
kontekstit vaikuttivat siis olennaisesti johtamistapaan. Kirjoittajien mielestä 
valmiit tehokkaan johtamisen mallit unohtivat jokaisen koulun ainutlaatuisen 
tilanteen ja kontekstin vaikutuksen. 

Hajautettu johtaminen ei siis välttämättä onnistu kaikissa kouluissa – aina-
kaan heti. Kaikkien koulujen tavoite on jonkinlainen hyvä tila. Hyvä ilmapiiri, 
tyytyväiset opettajat ja oppilaat ja innostavat työolosuhteet, jotka ilman muuta 
tuovat mukanaan myös hyvät oppimistulokset. Koulujen tilanteet vaihtelevat 
ja muokkaavat johtajuutta. Henkilökunnan vaihtuvuus ja asiantuntevuus vaih-
televat suurestikin ja aiheuttavat hajautetun johtajuuden toteutumisen kannalta 
suuria ongelmia. Spillane (2006, 93) esittää kolme hajautetun johtamisen ta-
voitetta:

1. Johtamiskäytännön tulisi olla keskeinen tutkimuskohde koulun johta-
misen kehittämisessä. Johtamiskäytäntö vaikuttaa opetuksen paranta-
miseen enemmän kuin johtamisroolit, -prosessit tai -rakenteet.
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2. Johtamisen kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota vuorovaikutusta-
poihin, ei ainoastaan toimintoihin, koska johtamiskäytäntö muotoutuu 
johtajien ja alaisten välisestä vuorovaikutuksesta.

3. Johtamisen kehittämisessä on otettava huomioon tilanteen vaatimien 
näkökohtien suunnittelu ja muokkaaminen. Näitä ovat muun muassa 
rutiinit ynnä muut välineet. Tilanne auttaa määrittelemään johtamiskäy-
täntöä.

Kirjassaan (2006) Spillane korostaa Leader-Plus -näkökulmaa. Koulun johta-
minen ei enää tapahdu rehtorin kansliassa vaan se vaatii monia johtajia, jotka 
jakavat vastuun koulun toiminnasta. Spillanen mukaan rehtorin ei enää pidä 
tehdä kaikkea eikä tietää kaikkea. Hänellä on apunaan johtajia – avainhenkilöi-
tä, joihin hän voi luottaa. Näitä johtajia voivat olla Spillanen mukaan esimer-
kiksi apulaisrehtorit, opetussuunnitelmavastaavat tai oppiainevastaavat. Vuo-
rovaikuttamalla toistensa kanssa johtamiskäytänteet jaetaan jokaisen kesken. 
Spillane kuvaa, että johtajuus on tavallaan näiden useiden johtajien välillä. 
Leader-Plus -näkökulma on kuitenkin vain yksi osa hajautettua johtamista. 
Onko johtaminen hajautettua vai ei, ei ole Spillanen mielestä niin tärkeä tutki-
muskohde kuin se, kuinka se on hajautettu. (Spillane 2006, 12–15.)
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Kuvio 7. Johtajuuden hajauttaminen (Spillane 2006, 3).

Kuvassa nähdään, että Spillanen mukaan johtaminen sisältää kolme oleellista 
elementtiä – johtajan/johtajat, alaisen/alaiset (followers) ja tilanteen. Hajaute-
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tun johtamisen ideana on keskittyä johtajien, alaisten ja tilanteen välisen ver-
koston tutkimiseen yksilön tai yksittäisen ryhmän toiminnan sijasta.

Hajautetun johtajuuden ideologian mukaan rehtorin tehtävä on muodostaa 
visio, jonka kaikki hyväksyvät ja jolla on merkitystä käytännön työhön. Hajau-
tetussa johtamisessa koulun visio ja toiminta-ajatus ovat koko henkilökunnan 
tiedossa. Rehtorin tehtävä on avata tämä kaikille yhteinen lähtökohta ja purkaa 
se arkikielelle niin, että jokainen yhteisön jäsen tietää mihin ollaan menossa ja 
mikä on työssä tärkeintä. Hänen velvollisuutensa on myös päivittää tätä läh-
tökohtaa ja muistuttaa siitä jatkuvasti, jotta se ei pääsisi unohtumaan koulun 
hektisen arkipäivän ja rutiininomaisten tehtävien tuoksinnassa.

Tavallaan samasta asiasta puhuu myös Sergiovanni (2007) todetessaan, että 
jaetun johtajuuden tavoitteiden lisäksi on myös ajateltava johtajuutta käytän-
nössä eli käytännön tavoitteiden luomista sekä käytännön tehtävien määrit-
telyä, jotta opetus ja oppiminen onnistuisivat. Hän on sitä mieltä, että vaikka 
visiot ja loistavat ideat ovatkin oleellisia johtamiselle, ne eivät ole yhtään sen 
oleellisempia kuin käytännön johtamistavoitteet ja johtamistehtävät. Käytän-
nön tason tavoitteiden ja tehtävien jakaminen taas onnistuu parhaiten, kun teh-
täväroolit ja toimenkuvat kytketään toisiinsa. (Sergiovanni 2007, 116.)

Spillanen käsitystä hajautetusta johtamisesta on arvosteltu muun muassa 
sen pikemminkin kuvailevasta kuin ohjeistavasta asenteesta. Spillane sanoo-
kin, ettei hajautetun johtamisen näkökulma tarjoa reseptiä tehokkaaseen joh-
tamiseen. Pikemminkin se tarjoaa hyödyllisen tavan tarkastella johtamista eri 
näkökulmista. Se myös tarjoaa yhdenlaisen viitekehyksen johtamisen tutkimi-
seen. Spillane antaa johtajuuden hajauttamiselle kaksi neuvoa, jotka perustu-
vat hänen omiin tutkimuksiinsa:

1. hajautettu johtaminen vaatii jatkuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa
2. hajautetun johtamisen rakentaminen ilman sitä edeltävää tilanteen diag-

nosointia on katastrofi . 

Hajautettu johtaminen tarjoaa Spillanen mielestä uudenlaisen menetelmän tut-
kia koulun johtamista. Menetelmän, jossa johtamiskäytännöllä on keskeinen 
asema. (Spillane 2006, 94–98.)

Kokonaisvaltainen johtaminen

Paras suomenkielinen termi kuvaamaan Spillanen tarkoittamaa hajautettua joh-
tamista on ehkä kokonaisvaltainen johtaminen. Kokonaisvaltainen johtaminen 
pitää sisällään Spillanen mainitsemat dimensiot: apujohtajien kanssa käydyt 
keskustelut ja sovitut tehtäväjaot, opettajien ammattitaidon ja erikoistaitojen 
hyödyntämisen sekä kulloisenkin tilanteen vaatimat toimintamallit. 

Vaikka Spillanen tarkoittama hajautettu eli kokonaisvaltainen johtaminen 
koulussa toteutuisikin, on aina muistettava, ettei ihan kaikkea voida jakaa. Tie-
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tyt hallinnolliset, arkaluonteiset tehtävät jäävät joka tapauksessa yhden ihmi-
sen vastuulle. Näiden tehtävien lisääntyminen onkin rehtorin työssä seikka, 
joka tulisi ottaa vakavasti huomioon. Kuinka paljon rehtorille jää aikaa johtaa 
kouluaan kokonaisvaltaisesti – käydä pedagogisia keskusteluja, seurata ope-
tusta, jakaa tehtäviä tarkoituksenmukaisesti, huolehtia oppilaan oppimisesta, 
tutustua opettajiin ja löytää heidän asiantuntijuutensa, ohjata heitä koulutuk-
seen jne. kun hallinnolliset (= tietokone) tehtävät vievät yhä enemmän hänen 
aikaansa. Sortuuko kokonaisvaltainen johtaminen ajanpuutteeseen?

Kokonaisvaltainen johtaminen korostaa sitä, että koko henkilökunta on 
tietoinen johtamiseen kuuluvista tehtävistä ja periaatteista. Samalla se koros-
taa sitä, että henkilökunta on valmis huolehtimaan johtamiseen ja opetukseen 
liittyvistä tehtävistä myös silloin, kun rehtori ei ole paikalla. Rehtorin rooli 
työn kontrolloijana ja valvojana negatiivisessa mielessä vähenee ja muuttuu 
enemmänkin tukijan, ohjaajan ja kannustajan rooliksi. Tämän toteutumisen 
ehtona on ensinnäkin sellaisen henkilökunnan palkkaaminen, joka on valmis 
vastavuoroisesti kannattamaan ja tukemaan rehtorin ajatuksia ja arvoja ja toi-
seksi sellaisen henkilökunnan palkkaaminen, joka tulee toimeen keskenään ja 
pystyy kokonaisvaltaisen johtajuuden näkemyksen mukaiseen yhteistyöhön ja 
jakamiseen. Toisaalta se vaatii myös opettajien kouluttamista, jotta he pystyisi-
vät näkemään koulun toiminnan laaja-alaisemmin kuin vain oman luokkahuo-
neensa näkökulmasta. Opettajien erilaisuuden tunnustaminen ja hyväksymi-
nen – oikean ihmisen löytäminen oikealle paikalle – on oleellista mietittäessä 
motivointi- ja sitouttamiskeinoja. Konkreettisten motivointi- ja palkitsemis-
keinojen löytäminen on johtajuuden ydinkysymyksiä. Voimmekin kysyä kuin-
ka pitkälle riittää pelkkään kutsumukseen perustuva motivaatio. 

Törmäämme siis aika- ja resurssikysymyksiin. Opettajat eivät välttämättä 
ole halukkaita kouluttamaan itseään tehtäviin, jotka ovat ”rehtorin hommia”. 
Spillane itse puhuu tässä kohdassa opettajien ”luovasta tottelemattomuudesta”. 
Johtajuuden jakaminen saatetaan nähdä pelkästään rehtorin keinona vähentää 
omaa työtaakkaansa. Toisaalta taas johtajuuden jakaminen antaisi rehtorille 
aikaa – sellaista aikaa, jonka hän voisi käyttää opettajien ja oppilaiden kanssa 
olemiseen – heidän auttamiseensa. Onhan todettu sekin, että rehtorin fyysinen 
läsnäolo koulun arjessa koetaan turvallisuutta ja hyvinvointia lisäävänä seik-
kana. 

Joka tapauksessa kokonaisvaltainen johtaminen lisää yhteisen keskustelun 
ja pohtimisen tarvetta. Vuorovaikutukselle olisi löydyttävä aikaa. Mistä tämä 
aika otetaan, on yksi suurimpia haasteita sekä rehtorille että virastotason suun-
nittelijoille. Tarvitaan uudenlaisia motivointi- ja kannustinkeinoja, jotta yhtei-
nen aika koettaisiin mielekkäänä. Pelkkä positiivinen palaute ja kannustavat 
sanat eivät enää riitä. Rahan jakaminenkaan joillekin ”ansioituneille” työnte-
kijöille ei välttämättä ole oikea ratkaisu. 
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3.4 Tunnejohtaminen

Mitä on tunneäly? Kysymys, johon ei yksiselitteistä vastausta ole toistaisek-
si löydetty. Tunneälyteorioita on kuitenkin olemassa monenlaisia (Goleman 
1995, Schutte & al. 1998, Bar-On 1997, Saarni 1999, Mayer & al. 2000, Saari-
nen 2007), vaikka tunneäly käsitteenä onkin suhteellisen nuori – ensimmäisen 
kerran se otettiin käyttöön 1990-luvun alussa. Nimensä mukaisesti tunneäly 
herättää tunteita – sekä puolesta että vastaan. Tunteitten älyllinen tutkiminen 
ja niihin vaikuttaminen koetaan edelleen vaikeana, kiusallisena ja hieman pe-
lottavanakin asiana. Tänä päivänä kiinnostus tunneälyä ja siihen liittyviä osa-
tekijöitä kohtaan on kuitenkin kasvanut ja tunneälytestejä löytyy internetistä 
runsaasti. Niiden käyttö esimerkiksi rekrytointitilanteissa on yleistynyt. Työn-
tekijöiden ja johtajien itsetuntemusta, tunteiden hallintaa sekä vuorovaikutus-
taitoja halutaan testata ennen palkkaamista.

Johtamistutkimusten yhteydessä tunneälyn sijasta onkin puhuttu johtajan 
persoonaan liittyvistä taidoista, vuorovaikutustaidoista, ihmisten johtamisen 
taidoista tai jopa itsensä johtamisen taidoista. Persoonaan liittyvien ominai-
suuksien vaikutus johtamiseen on myönnetty, mutta mahdollisuus persoonan 
ja varsinkin tunteisiin liittyvien taitojen kehittämiseen on tuntunut vieraalta. 
Persoonallisuuden positiivisia puolia on pidetty ylimääräisenä plussana johta-
misessa ja negatiiviset on useimmiten ollut vain pakko kestää. 

Mayer, Salovey ja Caruso (2000) määrittävät tunneäly-käsitettä kolmesta 
eri näkökulmasta: 1) aikaan liittyvänä ilmiönä – ajan henkenä, 2) persoonal-
lisuuden synonyymina sekä 3) mentaalisina taitoina. Nämä kolme tunneälyn 
määritelmää ovat kaikki erilaisia. Vielä ei tiedetä jääkö tunneälykäsite elämään 
tulevaisuudessa vai onko se ollut vain yksi ohimenevä ajan henkeen liittyvä il-
miö. Persoonallisuuteen liittyvänä käsitteenä taas tunneälyyn on Mayerin ym. 
mukaan liitetty paljon sellaista, mikä ei siihen kuuluisi. Heidän mielestään esi-
merkiksi Golemanin luettelemia tunneälyominaisuuksia on liian paljon ja ne 
menevät osittain päällekkäin. Ne kuvaavat jotain muuta kuin persoonallisuutta 
eikä kukaan pysty niitä hallitsemaan. Mayer ym. toteavat, että tunneäly on joka 
tapauksessa uusi käsite, jonka avulla voimme mahdollisesti paremmin selittää 
ja kuvata ihmisten käyttäytymistä. (Mayer ym. 2000a, 113.)

Mayer ym. kehittivät oman tunnekykymallin (MSCEIT), jonka Saarinen 
(2007) suomensi tutkimuksessaan. Saarisen mielestä MSCEIT on sekä koulut-
tamisen että yksilöiden kehittämisen näkökulmasta muita tunneälyn itsearvi-
ointeja konkreettisempi työkalu (Saarinen 2007, 57). Mayer ym. jakoivat tun-
neälyn neljään osa-alueeseen: tunteen havainnointi, tunteen fasilitointi, tunteen 
ymmärtäminen ja tunteen hallinta. Jokaiseen osa-alueeseen liittyi tietynlaisia 
kykyjä, jotka Mayer ym. esittävät taulukossaan (Mayer ym. 2000b, 322).
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Bar-On (2000) sanoo tunneälyn (Emotional Intelligence) sijasta käyttävän-
sä mielummin käsitettä emotionaalinen ja sosiaalinen älykkyys (Emotional 
and Social Intelligence). Hän kuvaa tutkimustaan, jossa hän testasi vuonna 
1997 kehittämäänsä itsearviointimallia (Emotional Quotient Inventory, EQ-i). 
Malli koostuu viidestä pääkohdasta, jotka sisältävät yhteensä viisitoista ala-
kohtaa:

Intrapersoonallinen EQ (itsetunto, tunteiden tiedostaminen, itsevar-1. 
muus, itsenäisyys ja itsensä kuvaaminen – self-actualization)
Interpersoonallinen EQ (empatia, vastuu, suhteet)2. 
Stressinhallinta EQ (stressin sieto, mielijohteiden hallinta)3. 
Sopeutumiskyvyn EQ (kyky perustella ajatuksensa ja tunteensa, jous-4. 
tavuus, ongelmanratkaisu)
Yleisen mielialan EQ (optimismi, onnellisuus)5. 

Malliin sisältyviä viittätoista alakohtaa Bar-On täsmentää vielä yksityiskoh-
taisemmin. Hän toteaa lopuksi, että Bar-On -malli emotionaalisesta ja sosi-
aalisesta älykkyydestä näyttää lupaavalta lähestymistavalta ongelmaan, mutta 
tarvitsee vielä tarkentuakseen suuremmista ja monipuolisemmista väestöjou-
koista tehtyjä tutkimuksia (Bar-On 2000, 385). 

Daniel Golemanin tunneälyteoria

Goleman (1998) toteaa kirjansa alkusanoissa seuraavaa: ”Työelämän säännöt 
ovat muuttumassa: enää eivät riitä pelkkä älykkyys, tietotaito ja se, mitä kou-
lussa opimme, vaan tarvitsemme myös kykyä tulla toimeen itsemme ja toisten 
kanssa … Uuden mittapuun mukaan voidaan pitää jotakuinkin selvänä, että 
meillä on tarpeeksi älynlahjoja ja teknistä tietotaitoa työtämme varten. Sen 
sijaan uusi ajattelu keskittyy henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten aloiteky-
kyyn ja empatiaan, sopeutuvaisuuteen ja suostuttelutaitoon.” (Goleman 1998, 

15.)
Työelämän muuttuessa muuttuvat siis myös siellä menestymiseen tarvitta-

vat tiedot ja taidot. Olemme Golemanin mukaan tulleet siihen pisteeseen, jossa 
ei enää riitä pelkästään oman alueen tietopuolen hallinta vaan yhä enemmän 
tarvitaan myös kykyä tulla toimeen muitten ihmisten kanssa; joustavuutta, 
palvelualttiutta ja luovuutta. Lisäksi tarvitaan muutosvalmiutta, entistä moni-
naisemmaksi muuttuvan työnkuvan hallintaa sekä tehokkaita tiimityötaitoja. 
Yhdeksi tärkeimmäksi taidoksi on tullut myös toisen ihmisen tunnetilojen tun-
nistaminen. 

Saarinen ja Aalto-Setälä (2007) viittaavat kirjassaan Golemaniin ja totea-
vat, että tämän mukaan tunneäly on yksittäisenä muuttujana selvästi ratkaise-
vin tekijä, kun etsitään eroja työssään menestyneiden ja menestymättömien 
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ihmisten välillä. Golemanin kokoamien tutkimusten mukaan tunneäly selittää 
työssä menestymistä enemmän kuin mikään muu yksittäinen tekijä, kuten esi-
merkiksi yleisälykkyys tai ammatilliset taidot. (Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 
51.) MacWilliam ja Hatcher taas viittaavat artikkelissaan Thomsoniin (1998), 
joka on todennut, että ”tunnepääoma” – ei niinkään älyllinen pääoma – on 
johtajan valttikortti (MacWilliam ja Hatcher 2007, 240). Saarisen väitöskirja-
tutkimuksen mukaan taas yhteydet johtamiskompetenssien ja tunneälyn välillä 
eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (Saarinen 2007, 186).

Goleman (1998) esittää kirjassaan eräänlaisen yleisluokituksen tunnetai-
doista, joka perustuu muun muassa Rosierin julkaisemiin pätevyystutkimuk-
siin. Taulukossa on esitetty viisi tunneälyn osa-aluetta ja niihin liittyvät kaksi-
kymmentäviisi tunnetaitoa. Jokaisen tunnetaidon Goleman vielä avaa yksityis-
kohtaisesti niihin liittyviin toimintoihin (Goleman 1998, 41–43). Taulukko on 
seuraavanlainen:

Taulukko 4. Golemanin tunneälyluokitus (1998, 41–43).
 

Persoonalliset taidot

Itsetuntemus Itsehallinta Motivoituminen

• tietoisuus omista tunteista
• itsearviointi
• itseluottamus

• itsekuri
• luotettavuus
• tunnollisuus
• joustavuus
• innovatiivisuus

• kunnianhimo
• sitoutuminen
• aloitekyky
• optimismi

Sosiaaliset taidot

Empatia Sosiaaliset kyvyt

• muiden ymmärtäminen
• muiden kehittäminen
• palvelualttius
• moninaisuuden 

hyväksikäyttö
• yhteisötuntuma

• vaikuttaminen
• viestintä
• ristiriitojen hallinta 
• johtajuus
• muutosvalmius
• suhteiden solmiminen
• yhteistyö
• tiimityötaidot

Tätä luokitusta Boyatzis, Goleman ja Rhee (2000) tutkivat edelleen ja muutti-
vat niin, että persoonallisista taidoista poistettiin innovatiivisuus, sitoutuminen 
ja optimismi. Empatiasta siirrettiin muiden kehittäminen sosiaalisiin kykyihin 
ja moninaisuuden hyväksikäyttö jätettiin kokonaan pois. Yhteistyön ja tiimi-
työtaidot tutkijat yhdistivät yhdeksi taidoksi. Boyatzis ym. toteavat, että yksi 
tärkeimmistä hyödyistä tunneälyn käsitteellistämisessä on mahdollisuus löy-
tää syy- ja seuraussuhteita ihmisen psyyken tasoilla. He ovat halunneet löytää 
ominaisuuksia, joilla on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia ja elää täy-
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dempää elämää. Tutkijat toteavat lopuksi, että ihmisen persoonallisuuden ja 
käyttäytymisen tutkimus on tällä vuosisadalla edistynyt valtavasti. (Boyatzis 
ym. 2000, 343–359.)

Goleman, Boyatzis ja McKee (2002) kuvaavat kirjassaan resonoivaa ja 
dissonoivaa johtajuutta. Resonoiva johtaja on taitava tunneälyn ja tunnetai-
tojen käyttäjä kun taas dissonoiva johtaja ei pysty tuntemaan empatiaa eikä 
lukemaan muiden tunteita. Resonoiva johtaja on tietoinen omista arvoistaan 
ja pystyy niiden pohjalta luomaan yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä. Se, 
kuinka hyvin johtaja osaa käyttää tunneälyään, ratkaisee onko hän resonoiva 
vai dissonoiva johtaja. Tunneälykkäät johtajat ovat automaattisesti resonoi-
via johtajia. Heidän intohimonsa ja innostuksensa leviää koko työyhteisöön. 
Kirjoittajat toteavat, että resonoiva johtaja pystyy kertomaan alaisilleen myös 
epämiellyttäviä uutisia niin, etteivät alaiset hermostu tai suutu. Tällaisissa ti-
lanteissa resonoiva johtaja ei ainoastaan osoita empatiaa muita kohtaan vaan 
myös itse ilmaisee tunteensa alaisille. Hän resonoi kuuntelemalla sekä omiaan 
että muiden tunteita ja ohjaa ne oikeaan suuntaan. Resonoivia johtamistyylejä 
olivat kirjoittajien mukaan visionäärinen, valmentava (coaching), yhdistävä 
(affi liative) ja demokraattinen johtaminen. (Goleman ym. 2002, 19–31.)

Dissonoiva johtaja taas käyttää Goleman ym. mukaan johtamisessaan ivaa, 
halveksuntaa, ylimielisyyttä ja suuttumusta. Hän ei pysty hallitsemaan eikä 
säätelemään tunteitaan. Dissonoiva johtaminen ei motivoi alaisia. Dissonoiva 
johtajuus myös luo stressiä ja väsymystä alaisiin. Dissonoivat johtajat ilmai-
sevat omia muita kuluttavia tunteitaan, mutta eivät tunnista muiden tunteita. 
He eivät kuuntele eivätkä välitä muista ihmisistä. Dissonoivia johtamistyylejä 
olivat suunnan määräävä (pacesetting) ja pakottava (coercive) tyyli. (Goleman 
ym. 2002, 71–90.) Goleman ym. toteavat, että johtajan tärkein tehtävä on luo-
da innostusta, optimismia sekä intohimoa työhön ja samalla edistää yhteistyö-
tä ja luottamuksellista ilmapiiriä. Tässä tehtävässä onnistumiseksi johtajalta 
vaaditaan tunneälyä: itsetuntemusta, itsehallintaa, sosiaalista tietoisuutta sekä 
ihmissuhteiden hallintaa. (Goleman ym. 2002, 19–31.)

Golemania on tiedemaailmassa kritisoitu runsaasti. Hänen luomansa mal-
lin sanotaan sisältävän liian paljon piirteitä, jotka liittyvät persoonallisuuteen 
ja sosiaalisuuteen – ei välttämättä tunneälyyn. On myös esitetty kritiikkiä siitä, 
ettei Goleman ole esittänyt mitään uutta, koska tunneälyä oli tutkittu jo useita 
vuosia ennen häntä (esimerkiksi Mayer ja Salovey). Saarinen (2007) viittaa 
väitöskirjassaan eri tutkijoihin, jotka ovat kritisoineet Golemanin mallia sen 
sekavuudesta ja epätieteellisyydestä. Tutkijat ovat kritisoineet tätä myös ”pel-
kästään kaupallista ja johtamiseen suunnattua mittaria empiirisen tutkimuksen 
puutteesta”. Saarinen ei kuitenkaan kiistä Golemanin merkitystä tunneälyn tut-
kijana, koska hänen mallinsa pohjalta laadittua tunnekykymittaria (Emotional 
Competency Inventory, ECI) on joka tapauksessa käytetty ylivoimaisesti eni-
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ten johtamiseen liittyvissä tukimuksissa (Saarinen 2007, 46–49). Golemanin 
arvo on kiistatta myös siinä, että hän toi tunneäly-käsitteen yleisön tietoisuu-
teen ja sai yleisön kiinnostumaan aiheesta – joko puolesta tai vastaan. Saarinen 
itse pitää Golemanin mallia parempana Mayer-Saloveyn tunneälyn kykymallia 
(MSCEIT), koska ”se pyrkii nojaamaan älykkyyden tutkimuksen tieteelliseen 
traditioon ja sen teoreettinen ja metodologinen pohja on tästä syystä vahvem-
pi” (Saarinen 2007, 53).

Golemanin tunneälyluokitusta ovat käyttäneet hyväkseen myös Richmond, 
Rollin ja Brown (2004) tutkiessaan menestyvän johtajan ominaisuuksia. Tutki-
muksessaan he halusivat muun muassa selvittää arvostivatko johtajat tunneä-
lyyn liittyviä taitoja yhtä paljon kuin perinteisiä johtamiseen liittyviä taitoja. 
Tutkimus osoitti, että johtajat pitivät tunneälytaitoja (esimerkiksi suhteiden 
solmimista ja sopeutumiskykyä) tärkeämpinä onnistuneelle johtamiselle kuin 
perinteisiä johtamistaitoja (kuten suunnittelua tai taloudellista älyä). Kymme-
nen tärkeintä menestystekijää sisälsivät Golemanin luokituksesta visioinnin, 
suhteiden solmimisen, muiden kehittämisen, vaikuttamisen, joustavuuden, it-
setuntemuksen, aloitteellisuuden ja tiimityön. Niin sanottuja perinteisiä johta-
mistaitoja kymmenen tärkeimmän joukossa olivat ainoastaan strateginen ajat-
telu ja toimeenpano. (Richmond ym. 2004, 3.)

Tänä päivänä Goleman puhuu pikemminkin sosiaalisesta älystä kuin tun-
neälystä. Artikkelissaan hän kirjoittaa hyvän ilmapiirin vaikutuksesta oppi-
miseen ja toteaa ilmapiirin rakentuvan sekä omien tunteiden tunnistamisesta 
että sosiaalisesta älystä. Goleman määrittelee sosiaalisen älyn muodostuvan 
sekä interpersoonallista taidoista että sosiaalisista kyvyistä. Koulukulttuurin – 
koulun ilmapiirin – luomisessa sosiaalisella älyllä on suuri merkitys. Koulun 
ilmapiiri on jokapäiväisten positiivisten ja negatiivisten kohtaamisten summa. 
Artikkelinsa lopuksi Goleman toteaa, että koulun ilmapiirin luominen lämpi-
mäksi ja yhteisölliseksi ei tarkoita sitä, että pitäisi uhrata koulun perustehtävä 
eli opettaminen ja oppiminen. Sosiaalisesti älykäs rehtori pikemminkin aut-
taa kouluaan saavuttamaan tämän perustehtävänsä tehokkaammin. (Goleman 
2006, 81.)

MacWilliam ja Hatcher (2007) kirjoittavat artikkelissaan, että samalla 
kun management-analyysit pyrkivätkin ”tietämään” ihmisen käyttäytymisen 
tulevaisuudessa, on uusi ymmärrys tunteistamme tehnyt niistä kiinnostavan 
tutkimuskohteen. Heidän mukaansa tunteiden tutkimiseen päästään kuitenkin 
käsiksi vain ”tunnetaitogurujen” kehittämien oppien, kuten EQ, avulla. Kirjoit-
tajat toteavat, että Golemanin luomaa EQ-testiä käytetään innokkaasti erittäin 
monissa organisaatioissa ja kouluissa erinomaisen johtajuuden arvioinnissa. 
MacWilliam ja Hatcher kuitenkin varoittavat, että EQ saattaa toimia joko puo-
lesta tai vastaan. Se saattaa olla etu välittävän johtajuuden luomisessa, mutta 
se saattaa myös luoda uudenlaisia sisäisiä jännitteitä niille, jotka eivät osoita 
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oikeita tunnereaktioita oikeaan aikaan. Lopuksi he toteavat, että tunneälykkäät 
rehtorit eivät ole merkki tyrannimaisten rehtoreiden katoamisesta vaan toisen-
laisesta ajattelutavasta, toisenlaisesta tavasta olla ja harjoittaa rehtoriutta, sekä 
hyvässä että pahassa. (MacWilliam & Hatcher 2007, 244.)

Viimeisimmässä kirjassaan (2006) Goleman on yhä enemmän keskittynyt 
sosiaalisen älyn merkitykseen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Hän to-
teaa kirjansa lopussa, että ”uusi sosiaalisen älyn tiede tarjoaa työkaluja, jot-
ka voivat askel askeleelta työntää noita rajoja (ihmisten välisiä) loitommalle. 
Meidän ei ensinnäkään tarvitse hyväksyä vihan synnyttämiä raja-aitoja, vaan 
voimme erilaisuudestamme huolimatta laajentaa empatiaamme toistemme 
ymmärtämiseen ja rakentaa siltoja erottavien kuilujen yli. Sosiaalisten aivojen 
hermoverkot yhdistävät meidät kaikki yhteiseen inhimilliseen ytimeemme.” 
(Goleman 2006, 329.)

  
3.5 Teoriataustan tarkastelua – yhteys tutkimusongelmaan, 

käsitteet

Tämä tutkimus lähti selvittämään, miten edellä esitettyjen teorioiden kuvaamat 
johtamisen haasteet näkyvät nykyrehtoreiden käytännön työssä. Sergiovanni 
kirjoittaa arvojohtamisesta ja yhteisöllisyyden merkityksestä (1995), Fullan 
muutosjohtamisesta ja moraalisen päämäärän sekä yhteisten arvojen ehdotto-
muudesta (2001), Spillane hajautetusta johtamisesta ja tilanteen eli sosiokult-
tuurisen kontekstin merkityksestä rehtorin työhön (2005) ja Goleman tunne-
johtamisesta ja persoonallisuuspiirteiden vaikutuksesta johtamiseen (1998). 
Jokainen näistä tutkijoista näkee tulevaisuuden johtamisessa samankaltaisia 
haasteita ja menestystekijöitä. Heidän mukaansa nykyrehtorin tulisi siis olla 
moraalisen päämäärän omaava arvojohtaja, valtuuttava ja asiantuntijuutta hy-
väksi käyttävä johtajuuden hajauttaja, sitouttava ja motivoiva muutosjohtaja, 
tunnetaidot hallitseva vuorovaikuttaja sekä horisontaalisesti verkostoitunut 
laadun kehittäjä.

Yksi esitettyjen teorioiden yhteinen näkökulma on johtajuuden jakami-
nen. Menestyvät rehtorit jakavat johtajuutta, ovat yhteydessä vanhempiin ja 
yhteiskuntaan ja näkevät vaivaa laajentaakseen opettajien ammattitaitoa, jot-
ta yhtenäinen ammatillinen yhteisö voisi kehittyä. Johtajuuden käsittäminen 
koko koulua yhdistävänä – kaikkia sitouttavana ja koskevana tekijänä on edel-
lä esitettyjen teorioiden mukaan nykykoulun haaste. Johtajuuden ulottuminen 
jokaisen yhteisön jäsenen sisäistämäksi omakohtaiseksi vastuuksi toiminnan 
kehittämisestä on edellytys laadun parantamiselle. Koulutus- ja valmennus-
mahdollisuuksien lisääntymisen ja tehostumisen ansiosta nykyrehtorit hallit-
sevat jo vuorovaikutukseen ja jakamiseen tarvittavat työkalut. Jaettu johtami-
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nen ei siis enää ole pelottava, rehtorin arvovaltaa heikentävä tapa toimia vaan 
yhteisöllisyyttä ja osallistuvuutta lisäävä johtamiskeino. Menestyvän koulun 
johtaminen ilman kaikkien yhteisön jäsenten sitoutumista ja osallistumista ei 
enää onnistu. 

Teoriat korostavat myös yhteisöllisyyden merkitystä. Yhteisöllisyys raken-
tuu yhdessä sovituista tavoitteista sekä arvopohjasta ja niihin sitoutumisesta. 
Avain onnistuvaan muutokseen on suhteiden parantaminen kaikkien yhteisön 
jäsenten välillä. Painopiste ei siis enää ole rakenteellisessa muutoksessa vaan 
suhteiden ja arvojen muutoksessa. Yhteisöllisyyttä ei voi olla ilman johtajuu-
den hajauttamista jokaista yksilöä koskevaksi. Yhteisöllisyys edellyttää moni-
puolista verkostoitumista sekä tunnetaidot huomioonottavaa vuorovaikutusta. 
Näiden elementtien pohjalta voidaan aloittaa opetuksen ja oppimisen laadun 
parantaminen. Koko muutos riippuu siitä. Suurimman palkkion opettajat saa-
vat siitä, että heidän oppilaansa oppivat ja että muut opettajat kunnioittavat 
heitä. Aivan liian usein opettajat työskentelevät eristäytyneinä turhautuen ja 
palaen loppuun opetussuunnitelman ja vastuullisuuden vaatimusten keskellä. 

Sergiovannin, Fullanin, Spillanen ja Golemanin teorioille ovat yhteisiä 
seuraavat näkökulmat:

1. Jokainen korostaa yhteisen arvopohjan ja yhdessä sovitun moraalisen 
päämäärän merkitystä.

2. Jokainen hyväksyy tilannesidonnaisuuden eli tilanteen vaikutuksen 
johtamiseen.

3. Jokainen myöntää vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen merkityksen. 
(Nimenomaan horisontaalista verkostoitumista pidetään edellytyksenä 
koulun menestymiselle).

4. Jokainen ymmärtää, että johtajuuden hajauttaminen – johtajien johta-
minen – on edellytys yhteisöllisyydelle.

5. Jokainen pitää opettajien ammattitaidon ja asiantuntijuuden kehittämis-
tä koulun toimintaa kehittävänä seikkana.

6. Jokainen mainitsee tunteisiin ja tunteiden hallintaan perustuvan johta-
juuden merkityksen vuorovaikutuksen osana.

7. Jokaisen johtamisnäkemykseen liittyy piirteitä strategisesta ajattelusta 
(miksi, mitä, kuinka ja kuka).

8. Jokainen korostaa yhteisöllisyyden merkitystä.

Käsitteiden tunneäly ja tunnetaidot erottaminen toisistaan aiheuttaa jonkin ver-
ran hämmennystä. Tässä tutkimuksessa tunneäly-käsite on avattu tarkemmin 
luvussa 3.4. Tunnetaidot viittaavat vuorovaikutukseen ja toimintaan, joita tun-
neäly kontrolloi. Tunneäly taas viittaa ihmisen pään sisällä tapahtuviin reakti-
oihin ja ajatteluun. Joitakin seikkoja tunneälystä voidaan myös ulkoisesti tark-
kailemalla todeta esimerkiksi ilmeiden ja eleiden avulla – tosin tunneälykäs 



Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 103

ihminen osaa hallita tunteensa niin, etteivät ne välttämättä näy ulospäin. Tässä 
tutkimuksessa rehtoreiden tunneälyä tutkittiin nimenomaan heidän tunnetai-
toihin luokiteltuja toimintojaan tarkkailemalla. 

Keskeiset käsitteet tässä tutkimuksessa ovat vuorovaikutus, verkostoitu-
minen, tunneäly, johtajuuden hajauttaminen, laadun kehittäminen, visiointi ja 
strategia. Nämä käsitteet on avattu luvussa kaksi. Toisaalta käsitteitä tulkitaan 
ja määritellään monessa eri yhteydessä tutkimuksen edetessä. Eskola (2006) 
kritisoikin keskeisten käsitteiden määrittelyä toteamalla liiallisen määrittelyn 
tappavan lukijan mielenkiinnon heti alussa. Hän kirjoittaa: ”Toki keskeiset, 
ymmärtämisen kannalta tärkeät käsitteet on syytä määritellä jotenkin, mutta 
miksi nämä käsitteet pitäisi kerätä yhteen nippuun? Tällainen luku on turha, 
sillä tarvittavat (mutta vain todella tarpeelliset, kaikkea ei tarvitse määritellä ja 
jotain voi jättää lukijan esiymmärryksenkin varaan) selvennykset ja määrittelyt 
voi upottaa tekstiin sitä mukaa kuin käsitteitä käytetään.” (Eskola 2006, 296.)





Aika hyvä rehtoriksi 105

4 Tutkimuksen suorittaminen

4.1 Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on rehtorin työtodellisuuden kuvaaminen käy-
tännön toimintaa havainnoimalla. Tutkimuksen kohteena on viisi eri puolilla 
Helsinkiä toimivaa rehtoria – kaksi naista ja kolme miestä. Rehtorit on valittu 
sattumanvaraisesti, erilaisten koulutustilaisuuksien yhteydessä. Viidestä rehto-
rista neljä toimii aluerehtoreina. Yksi rehtoreista toimii yläasteella muut ala-
asteella. Johtamiskokemus tutkimuksen rehtoreilla vaihtelee kolmesta vuodes-
ta kahteenkymmeneenneljään. Tutkimuksen rehtoreita voidaan johdannossa 
mainituin kriteerein pitää hyvinä rehtoreina.

Havainnoimalla kerätystä materiaalista etsitään vastauksia muun muassa 
siihen, kuinka suuri osuus rehtorin työajasta kuluu arkiasioitten hoitamiseen 
ja kuinka suuri osuus laadun eli opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Eli 
miten rehtori jakaa aikansa koulun arjen ja hallinnollisten tehtävien välillä 
ja miten hän taiteilee johtamisen rajamailla eli henkilökuntansa, virastotason 
sekä ympäröivän yhteisön välimaastossa. Rehtoreiden arkityötä kuvaamalla 
voidaan myös osoittaa, kuinka runsaasti edellä mainittujen tutkijoiden esittä-
mien näkökulmien ja haasteiden vaatimia käytännön tason toimintoja esiintyy 
rehtoreiden johtamistavoissa. Tarkoitus on siis pyrkiä vertaamaan nykyrehto-
rin johtamista edellä esitettyihin nykyjohtamisen haasteisiin. Eli kohtaavatko 
teoria ja käytäntö toisensa. Tarkoitus ei ole vertailla rehtoreiden johtamistyyle-
jä toisiinsa tai etsiä parasta johtajaa, vaan kuvailla nykyrehtorin selviytymistä 
arkityössä ja parhaassa tapauksessa löytää jonkinlaisia malleja ja edellytyksiä 
työssä pärjäämiseen. 

Tutkimuksen pääväittämä on, että suomalaisen koulun johtaminen rajoit-
tuu oppilaille ja opettajille sekä sidosryhmille tärkeiden asioiden selvittelyyn 
ja erilaisten hallinnollisten raporttien laatimiseen. Yksittäisellä koululla tai 
sen rehtorilla ei ole kylliksi resursseja tulevaisuutta ennakoivaan opetuksen ja 
oppimisen kehittämiseen, vaikka jokaisella rehtorilla on kuitenkin aina paras 
tietämys oman koulunsa nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. 

Tutkimusongelmia

Koska tutkimus on pääosin kvalitatiivinen, ei tarkkoja ja täsmällisiä ongelmia 
ole määritelty heti alussa vaan ne ovat muotoutuneet ja täsmentyneet tutki-
muksen edetessä. Teoriaan tutustuminen laajensi tutkimusongelmien taustaa ja 
osaltaan tarkensi sitä, mitä tutkija halusi tutkia. Tutkimuksen päätavoitteena on 
rehtorin arkipäivää kuvaamalla saada vastaukset kysymyksiin:
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1. Millaisista toiminnoista rehtorin työpäivä koostuu – kuinka paljon 
hän arjen rutiinitehtävien ohella käyttää aikaa koulunsa kehittä-
miseen?

2. Näkyvätkö aikaisemmissa teorioissa esitetyt nykyjohtamisen haas-
teet rehtorin käytännön työssä?

Näiden pääongelmien lisäksi etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• miten rehtorin ajankäyttö jakaantuu eri toimintojen välillä?
• millaisia vuorovaikutustaitoja rehtori tarvitsee?
• miten rehtori on verkostoitunut?
• miten laadun kehittäminen ja arki kohtaavat? 
• millaisia strategioita rehtori käyttää?
• millaisia tunnetaitoja rehtori käyttää?
• vastaako rehtorin työ sille asetettuja tehtäväkuvauksia ja vaatimuksia?
• onko rehtoreilla selviytymisstrategioita?
• millaisia rajoitteita rehtori kohtaa?
• millaisia kannustimia rehtorit käyttävät? 
• miten koulujen alueelliset erot vaikuttavat rehtorin toimintatapaan?

Oletuksena on, että rehtorin pääasiallinen tehtävä on olla koulun opetuksen 
ja kasvatuksen kehittäjä, joka toimenpiteillään kannustaa ja motivoi opetta-
jia tekemään parhaansa oppilaiden oppimistulosten parantamiseksi. Tutkimus 
pyrkii selvittämään kuinka paljon todellisuudessa menee aikaa hallinnollisten 
papereitten pyörittelyyn, missä määrin rehtorit osallistuvat koulun arkipäivään 
ja mikä osuus johtamisesta on opetuksen ja kasvatuksen laadun kehittämistä. 
Onko todellisuus kuitenkin sitä, että rehtorin työ nykyisellään kohdistuu ope-
tuksen ja kasvattamisen kehittämisen sijasta toisarvoisiin asioihin kasvaneen 
hallintobyrokratian vuoksi.

Tavoitteena on myös löytää merkittävimmät ongelmat, jotka rajoittavat hy-
vän johtajan toimimista ja yksittäisen koulun kehittämistä. Toisaalta pohditaan 
sitä, mikä voisi olla kyllin suuri kannustin saada rehtori sitoutumaan ja moti-
voitumaan entistä vaativampiin ja monimutkaisempiin tehtäviin ja koko ajan 
lisääntyvään tiedonkäsittelymäärään – puhumattakaan työn vaarallisuudesta. 
Riittääkö siihen enää pelkkä kutsumus?

4.2 Menetelmät

Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista lähes-
tymistapaa. Havainnoimalla kerätty varjostusaineisto on luokiteltu teemojen 
mukaisesti taulukkoon, jonka pohjalta on laskettu ilmiöiden esiintymistiheyk-
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siä ja laadittu jokaiselle rehtorille oma toimintaprofi ilinsa. Näin ollen varjos-
tusaineistoa on analysoitu sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti.

Varjostamiskertoja oli neljä – kolme tuntia kerrallaan. Jokaisen varjosta-
miskerran jälkeen epäselviksi jääneet tilanteet avattiin lyhyellä haastattelulla. 
Kaikkien varjostamiskertojen jälkeen rehtorit osallistuivat vielä teemahaastat-
teluun, jonka aiheet nousivat varjostuksen aikana esiin tulleista teemoista. Tä-
män lisäksi rehtorit arvioivat omaa toimintaansa itsearviointikyselyllä.

4.2.1 Varjostus – Peer-Assisted Leadership

Tein tutkimukseni osittain Peer-Assisted Leadership-menetelmää soveltaen. 
Olin jo aikaisemmin (Pro gradu 1992) varjostanut PAL-menetelmää käyttä-
en kolmea rehtoria ja analysoinut heidän toimintaansa. Olin myös osallistunut 
johtamiskoulutukseen, jonka yhtenä osana oli PAL-menetelmän käyttöön tu-
tustuminen ja sen harjoittelu käytännössä. Lisäksi aloittaessani rehtorintyöni 
harjoittelin menetelmän käyttöä JOVA-koulutuksen aikana. Menetelmän käyt-
tö oli minulle näin ollen hyvinkin tuttu. 

PAL-menetelmää soveltavan pro gradu-työni pohjana oli Smithin ja An-
drewsin (1989) teoria pedagogisesta johtamisesta (Instructional leadership), 
jonka Erätuuli ja Leino (1992) yksinkertaistivat suomalaiselle rehtorille sopi-
vaksi omassa tutkimuksessaan. Smith ja Andrews (1989, 17–21) jakoivat joh-
tajan ominaisuudet neljään luokkaan: 1) johtaja voimavarojen huolehtijana, 2) 
johtaja kouluttajana, 3) johtaja tiedonvälittäjänä ja 4) johtaja näkyvänä läsnä-
olijana. Erätuuli ja Leino yksinkertaistivat luokituksen seuraavasti: 1) organi-
soija, 2) opetuksen kehittäjä, 3) kommunikoija ja 4) näkyvä läsnäolija. Heidän 
tutkimuksessaan eniten painottui organisoijan rooli, toiseksi eniten kommuni-
koijan rooli ja kolmanneksi rooli opetuksen kehittäjänä. Neljäs luokka näkyvä 
läsnäolija oli heidän mukaansa hyvin harvinainen. (Erätuuli & Leino 1992, 18 
ja 21).

Luokittelin pro gradussani varjostamalla keräämäni aineiston Erätuulen 
ja Leinon luokituksen mukaisesti. Näin sain rehtoreille omat profi ilit, joista 
näkyi, mitä aluetta he työssään eniten painottivat. Myös pro gradu-työssäni 
organisoijan rooli oli vahvin, mutta rehtorit olivat innokkaampia kehittäjiä ja 
enemmän näkyvillä kouluissaan kuin Erätuulen ja Leinon tutkimuksessa. Ole-
tin sen johtuvan muun muassa siitä, että Erätuulen ja Leinon tutkimuksessa 
rehtorit olivat vanhempia ja kokeneempia, kun taas minun työni rehtorit olivat 
olleet työssään rehtoreina vasta vähän aikaa. Gradussani totesin, että rehtorin 
työn eri dimensioiden ja painotuksien tietäminen oli hyvänä apuna, kun tar-
koituksena oli löytää uusia keinoja helpottaa koulun johtamista ja suunnata se 
pelkästä asioitten järjestelystä tärkeämmille alueille eli opetuksen/oppimisen 
ja kasvatuksen kehittämiseen. 
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Näkyvä ero Smithin & Andrewsin tutkimukseen oli se, etteivät suoma-
laiset rehtorit olleet vielä valmiita tarkkaile maan ja valvomaan henkilökun-
taansa yhtä avoimesti ja luontevasti kuin amerikkalaiset virkaveljensä, jot-
ka pitivät jopa päiväkir jaa opettajiensa tekemisistä. Myös opettajien työn ja 
opetus menetelmien arviointi oli suomalaisille rehtoreille jokseenkin vierasta, 
vaikkakin yksi heistä oli sitä mieltä, että opettajat on velvoitetta va kertomaan 
menetelmistään muille ja keskustelemaan niiden hyvistä ja huonoista puolista 
avoimesti.

Varjostaminen eroaa muun muassa Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 
(2007, 207–212) kuvaamasta havainnointi-menetelmästä siinä, että varjos-
tamisen aikana pyritään saamaan mahdollisimman yksityiskohtainen kuvaus 
siitä, mitä tutkimuksen kohde tekee ja miksi. Varjostamisen jälkeen käydyn 
keskustelun avulla on mahdollista päästä tutkittavan ajatusmaailman taakse 
täsmentämällä varjostamisen aikana epäselviksi jääneitä tilanteita ja etsimällä 
niiden taustalla olevia motiiveja. Hirsjärven ym. kuvaamat havainnoinnin lajit, 
systemaattinen havainnointi ja osallistuva havainnointi eivät kumpikaan täy-
sin kuvaa sitä, mitä varjostaminen on. Systemaattinen havainnointi keskittyy 
etukäteen tehtyihin ”tsekkauslistoihin” ja luokitussysteemeihin, joihin toimin-
not merkitään ja on näin ollen enemmän kvantitatiivisesti painottunut mene-
telmä. Varjostamisessa ei tällaisia etukäteen tehtyjä luokituslistoja ole vaan 
havainnointi keskittyy täysin tutkittavan tekemisiin ja olemiseen. Minuutti mi-
nuutilta tehty kuvaus analysoidaan siitä esiin nousevien teemojen mukaisesti 
ja luokitellaan vasta tässä vaiheessa. Hirsjärven ym. mainitsema osallistuva 
havainnointi taas edellyttää tutkijan olevan yksi tutkittavan ryhmän jäsenistä 
ja osallistuvan tietoisesti ryhmän toimintaan tutkijan roolissa. Näin ei varjos-
tamisessa tapahdu vaan tutkija pyrkii olemaan täysin huomaamaton tarkkailija 
– sananmukaisesti varjo.

Taipale on tutkinut PAL-menetelmän toimivuutta ja tehokkuutta väitöskir-
jassaan. Hänen mukaansa Peer-Assisted Leadership-menetelmä on kehitetty 
Yhdysvalloissa 1980-luvun alussa aikana, jolloin eri tavoin pyrittiin kehittä-
mään organisaatioiden johtamisjärjestelmiä (Taipale 2000, 51). Taipale tote-
aa, että PAL-menetelmän taustalla on 1970-luvulla aloitettu Effective School 
-tutkimus. Hän viittaa Barnettiin (1985; 1986), jonka mukaan tutkimuksessa 
mukana olleet rehtorit olivat tyytyväisiä saadessaan mahdollisuuden kertoa 
toimintansa taustoista. Tutkijan läsnäolo lievitti heidän työssä kokemaansa yk-
sinäisyyttä. Barnettin työn pohjalta tutkimusprosessi muokattiin koulutusohjel-
maksi, jossa rehtorit pareina varjostivat ja haastattelivat toisiaan. Ensimmäinen 
koulutusohjelma toteutettiin vuonna 1983 nimellä Instructional Management 
Academy. Myöhemmin nimi muutettiin Peer-Assisted Leadership-ohjelmaksi. 
(Taipale 2000, 56–57.)
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PAL-menetelmän kokeilu aloitettiin suomalaisten rehtoreiden koulutuksessa 
90-luvun alussa. Ohjelmaa on siitä lähtien käytetty erilaisten rehtorikoulutusten 
yhteydessä. PAL-ohjelma perustuu kuuteen tapaamiskertaan, jotka järjestetään 
yhden lukuvuoden aikana. Tapaamiskertojen väleissä suoritetaan toisen rehtorin 
varjostaminen ja haastattelu eli varjostamisen jälkeen vielä haastattelemalla selvi-
tetään rehtorin toiminnoista tehtyjä huomioita. Varjostus- ja haastattelukertoja on 
neljä ja yhteenveto niistä esitetään yhteisten tapaamisten aikana. Var jostettavan 
rehtorin eli tukiparin rehtorit saavat itse valita. 

3. Haastattelu

4. Haastattelu

AINEISTON
KERÄÄMINEN

AINEISTON
JÄRJESTÄ-
MINEN

MALLIN
LAADINTA

Varjostus 1

Varjostus 2

Mallin esittelyn valmistelu

Ensimmäinen
kokoontuminen
Orientoituminen ja
varjostustekniikan
opiskelu

Toinen
kokoontuminen
Haastattelutekniikka1. Haastattelu

Kolmas kokoontuminen
‘Syventävä haastattelu
ja teemojen
määrittäminen

2. Haastattelu

Neljäs
kokoontuminen
Teemojen
kokoaminen

Viides
kokoontuminen
Malli tuottaminen

Kuudes
kokoontuminen
Mallien esittely ryhmlle

Varjostus 3

Varjostus 4

Kuvio 8. Peer-Assisted ohjelman eteneminen Barnett, Lee & Muellerin mukaan (Tai-
pale 2000, 59). 

PAL-ohjelman aikana rehtorit keräävät tietoa toisistaan – suo rittamatta kuiten-
kaan minkäänlaista arvostelua. He analysoi vat tätä tietoa ja tekevät yhteenve-
don, jonka esittävät muille osallistujille. Samalla, kun he saavat tietoa toisten 
työtavois ta, he saavat tietoa myös omista toimintamalleistaan. Tämän tiedon 
analysoiminen, vertailu ja tulkitseminen muiden kanssa auttaa heitä paremmin 
ymmärtämään omaa toimenkuvaansa ja mahdol listaa oman ammatillisen ke-
hittymisen. 

Tutkimusten mukaan rehtorit tuntevat itsensä yksinäisiksi. Varjostamisen 
avulla rehtorin työ tulee näkyväksi ja julkiseksi, jolloin siitä saadaan arvo kasta 
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tietoa niille, jotka haluavat omaa johtamistaan kehittää. Haastattelut ja keskus-
telut pakottavat osallistujat refl ektoimaan omaa työtään ja pohtimaan oman 
toimintatapansa mielekkyyttä ja tehokkuutta. On todettu, että rehtorit haluavat 
mielellään keskustella kollegojen kanssa ja oppia heidän työs tään. Varsinkin 
aloitteleville rehtoreille varjostusmenetelmä toimii erinomaisena valmentautu-
miskeinona johtamiseen.

Tämä tutkimus rakentui soveltaen PAL-menetelmän runkoa eli se koos-
tui neljästä varjostuskerrasta ja välihaastatteluista. Varjostaminen kuitenkin 
tapahtui vain ”toispuoleisesti” eli tutkija oli varjostajana, mutta ei päinvas-
toin. Tästä asetelmasta huolimatta tutkimustapa oli mielenkiintoinen ja hyö-
dyllinen. Koska tutkija itse oli myös rehtori, pakotti toisen työn seuraaminen 
hänet samalla arvioimaan omia toimintatapojaan ja pohtimaan niiden tarkoi-
tuksenmukaisuutta. Vaikka tutkittavana ollut rehtori ei itse ollutkaan aktiivi-
nen toisen työn arvioija, hän joutui kuitenkin haastatteluissa arvioimaan omaa 
työtään. Oman työn näkeminen toisen silmin on arvokas tapa kehittää omaa 
johtamistaan. Nykypäivän rehtori ei enää selviä työssään ilman refl ektoivaa 
ja arvioivaa asennetta toimintatapaansa. Siksi onkin tärkeää, että rehtori saa 
säännöllisesti palautetta omasta työstään. Palautteen saaminen tai sen puut-
tuminen olikin tämän tutkimuksen mukaan epäkohta, johon rehtorit halusivat 
kiinnittää huomiota.

Varjostamismenetelmän käyttö tässä tutkimuksessa osoittautui valtavasti 
aikaa ja vaivaa vieväksi prosessiksi. Varjostuskertojen sopiminen rehtoreiden 
kanssa oli kuitenkin helppoa ja he kaikki suhtautuivat tutkimukseen myön-
teisesti. Suostuminen tällaiseen projektiin edellyttää rehtorilta avoimuutta ja 
tottuneisuutta oman työn refl ektointiin. Kuka tahansa ei suostuisi siihen, että 
joku tarkkailee häntä intensiivisesti kahdentoista tunnin ajan. Palautteissaan 
rehtorit olivat pääosin sitä mieltä, että varjostajan läsnäolo ei ensimmäisen ker-
ran jälkeen heitä häirinnyt.

Muistiinpanoja kertyi valtavasti. Yhden varjostamiskerran materiaali kas-
voi jo niin suureksi, että sen litterointiin kului huomattavasti aikaa. Kaiken 
kaikkiaan materiaalia syntyi noin sata sivua, jonka analysointi ja luokittelu 
veivät oman aikansa. Silti menetelmää voi puolustaa ja pitää käyttökelpoisena, 
sillä se tieto, mikä sen avulla kerättiin, oli koulun johtamisen todellisuutta. 
Tämä todellisuus on mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa johtajuuden tule-
vaisuutta pohdittaessa. 

Poimintoja varjoisilta kujilta 

Menetelmä perustuu siis observoinnin peruselementteihin eli havainnointiin 
ja haastatteluihin. Varjostamisen aikana rehtorin toiminnoista ja vuorovaiku-
tuksista pyritään tekemään mahdollisimman monia tarkkoja merkintöjä. Eri-
tyisesti kannattaa kiinnittää huomiota tutkimusongelmien kannalta olennaisiin 
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seikkoihin. Havainnointivälineiksi riittävät kynä ja vihko. Vihkon on syytä olla 
tukeva, sillä kirjoittamaan joutuu myös seisaallaan. Kirjoitusalustana saattaa 
joutua käyttämään oman polven lisäksi seinää tai porraskaidetta. Välillä vauhti 
on niin kova, että asioiden mieleen painamisen apuna olisi oman koodisanas-
ton käyttäminen eduksi. Tällöin voi tapahtumat vain koodata muistiin ja sitten 
rauhallisemmalla hetkellä kirjoittaa auki. Mitä enemmän varjostuksia tekee, 
sen helpommaksi näiden omien merkintätapojen käyttö muodostuu. 

Varjostaminen on siis havainnointia, joka sisältää mahdollisimman vähän 
tai parhaimmillaan ei lainkaan vuorovaikutusta tutkijan ja tutkittavan välillä. 
Huomiota herättämätön varjostus olikin tutkimuksen vaikein ja raskain osa. 
Varjostustilanne ei ole koskaan täysin luonteva. Se vaatii tutkijalta keskitty-
mistaitoa, valppautta ja henkistä vireyttä. Intensiivinen toisen ihmisen tarkkai-
lu ja hänen tekojensa ja käyttäytymisensä motiivien etsiminen on henkisesti 
raskasta. Jatkuva ”varpaillaanolo” ja herpaantumaton tarkkaavaisuus kysyvät 
voimia. Täysin huomaamattomana pysyminen on keinotekoista ja melkeinpä 
mahdotonta näinkin pitkäaikaisen varjostuksen aikana, jolloin tutkijasta tuli jo 
melkeinpä osa koulun henkilökuntaa.

Käynnit opettajainhuoneessa ovat erityisen kaaosmaisia, sillä informaatio-
tulva on valtava. Kouluissa vallitsee myös erilaisia kulttuureja ja tapoja, joita 
varjostajan on mahdoton tietää etukäteen. Tämä saattoi aiheuttaa kiusallisia ja 
nolojakin tilanteita varjostamisen aikana. 

III/0

Rehtori kävelee reippaasti opehuoneeseen. Matkalla kouluisäntä harmittelee, sitä, 
ettei pysy kärryillä kuka tulee ja kuka menee. Tervehtii opettajia iloisesti ja ottaa 
kahvia. Rehtori sanoo kouluisännälle: ”Joku nuori sieltä äsken tuli” ja istuu pyö-
reän pöydän ääreen. Juttelee koko ajan. (On kuiskaavinaan varjolle: ”Nyt istuit 
vaaralliseen paikkaan!” Opettajat virnuilevat. Tuoli oli jonkun opettajan ”oma” 
paikka. Varjo siirtyy toiseen paikkaan. Naureskelua)

Erittäin tärkeää on muistaa, että opettajille on kerrottu varjon olemassaolosta 
etukäteen. Heille on syytä korostaa, että varjo on todellakin vain varjo, joka 
ei puhu eikä osallistu yhteiseen keskusteluun. Ensimmäisen varjostuskerran 
jälkeen opettajat eivät yleensä enää välitä varjosta. Rehtorit tottuvat yllättävän 
nopeasti ja helposti varjon perässä kulkemiseen. ”Uskomatonta miten nopeasti 
olemassaolosi unohtaa!” sanoi eräs tutkimushenkilöistä. Toinen taas oli sitä 
mieltä, että: ”Se ei tuntunut miltään!” Varjostajan olemassaolo saattaa tulla 
jopa niin tutuksi, että hänen kustannuksellaan lasketaan leikkiä, vaikka suoraa 
kontaktia vältetäänkin.
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II/125

Rehtori näyttää hänelle paperia. (Kysymys suojelukoulutuksesta) Opettaja näyt-
tää iloiselta ja huudahtaa: ”Jessss!!” Opettaja lähtee menemään ja rehtori pyy-
tää häntä ottamaan kopion koulutuspaperista. ”Joo joo! Älä aina valita!” sanoo 
opettaja hyväntahtoisesti naureskellen. ”Ai niin tänään on varjo.... meidän piti olla 
kunnolla!” lisää nauraen. Supattavat keskenään.

Suoraa kontaktia, puheen, eleiden tai ilmeiden muodossa pyritään siis kaikin 
keinoin välttä mään. Itse asiassa puhuminen on ohjelman ideologian mukaan 
täysin kiellettyä. Istumapaikkaakin on syytä huolellisesti miettiä, sillä rehtorin 
on pystyttävä tekemään työnsä ilman tuijottavaa silmäparia. Hieman syrjässä 
– kuitenkin niin, ettei näkymä ole suoraan tietokoneen ruudulle. Tätä kannattaa 
huolellisesti etukäteen pohtia, koska kansliat ovat yleensä pieniä eikä huomaa-
matonta tilaa ole helppo löytää. Liikkeelle on päästävä helposti ja nopeasti. 
Joskus saattaa tutkijan tuolilta hypähtäminen saada humoristisiakin piirteitä, 
kun kysymys on vain jonkin kirjekuoren tai kansion nappaamisesta hyllyltä tai 
käväisy koulusihteerin huoneessa. On syytä kiinnittää huomiota myös omaan 
pukeutumiseen varjostuksien aikana; ei huomiota herättäviä asuja, ei liian voi-
makkaita hajusteita, ei kopisevia kenkiä. 

Varjostamisen aikana rehtorit saattavat joutua myös arkaluonteisiin tilan-
teisiin, joissa varjon olemassaolo on kyseenalaista. Nämä tilanteet olisi hyvä 
huomioida jo etukäteen, jottei varjostamisen aikataulu kärsisi. Ennakoimatto-
missa tilanteissa on varmistettava, ettei varjon läsnäolo häiritse asianosaisia.

II/ 5

Rehtori tervehtii tulijoita ja kysyy äidiltä kumpi oli oikein ”yhdeksältä vai puoli 
kymmeneltä”. Äiti vastaa yhdeksältä, jolloin rehtori myöntää: ”Okei mulla oli siis 
väärin.” (Äidille ja pojalle selvitetään varjon rooli ja kysytään haluavatko he, että 
varjo poistuu. Eivät välitä varjon olemisesta paikalla.)

Lee toteaa artikkelissaan PAL-ohjelman uskovan, että on olemassa useampi 
kuin yksi ainoa tapa olla menestyvä rehtori, että tarkkailu ja tarkkailta vana ole-
minen ovat tehokkaita tapoja oppia ja että arvostelevan näkökulman puuttumi-
nen tarkkailusta tukee ammatillista kasvua. Lisäksi hän kirjoittaa, että ohjelma 
antaa osallistujalle mah dollisuuden hankkia kollegoilta tukea ja ymmärrystä, 
kehittää johtamisen analysointia, oppia muiden rehtoreiden johtamistavas ta ja 
käyttää tietynlaista käsiterunkoa hahmottaessaan johtamis taan. Samalla rehto-
rit kehittävät observointi-, haastattelu- ja kommunikointitaitojaan. (Lee 1991, 
15.)
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4.2.2 Teemahaastattelu

Varjostuskertojen jälkeen rehtorit osallistuivat puolistrukturoituun haastat-
teluun eli teemahaastatteluun, jolla syvennettiin varjostamisen aikana esiin 
nousseita teemoja. Joidenkin rehtoreitten varjostaminen oli vielä kesken haas-
tattelun tapahtuessa. Tutkija ei ollut kertonut rehtoreille haastattelukysymyk-
siä, joten he eivät olleet valmistautuneet niihin etukäteen. Heille oli ainoastaan 
sanottu, että kysymykset koskevat rehtorin työn sisältöä. Näin ollen vastaukset 
olivat spontaaneja ja hyvinkin analyyttisiä. 

Haastattelussa on tutkijan esiintymisellä ja olemuksella olennainen merki-
tys. Luottavaisen ja rehellisen ilmapiirin synnyttäminen haastattelutilanteessa 
ei ole itsestään selvää. Tässä tutkimuksessa haastattelijan etu oli se, että hän oli 
itse haastateltavien kollega. Hän osasi tehdä oikeita lisäkysymyksiä ja tarken-
nuksia, joilla sai vastauksia selkiytettyä ja syvennettyä. Myös varjostamisien 
aikana syntynyt kiinteä suhde haastateltavaan loi haastattelutilanteeseen tutun 
ja turvallisen ilmapiirin.

Hirsjärvi ym. toteavat teemahaastattelussa olevan tyypillistä, että haastatte-
lun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja 
järjestys puuttuu (Hirsjärvi ym. 2007, 203). Tämä onkin tutkijan huolellisesti 
pidettävä mielessään, jotta kaikilta haastateltavilta saadaan vastauksia kaikkiin 
tutkimuksen kannalta oleellisiin kysymyksiin. Myös Eskola ja Suoranta (1998) 
pitävät tärkeänä, että haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt tee-
ma-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden järjestys ja laajuus 
vaihtelevat haastattelusta toiseen. Haastattelijalla on jonkinlainen tukilista kä-
siteltävistä asioista, ei valmiita kysymyksiä (Eskola & Suoranta 1998, 86).

Tämän tutkimuksen haastattelut nauhoitettiin jokaisen haastateltavan lu-
valla ja nauhoitteet purettiin myöhemmin. Tästä oli se etu, ettei haastatteli-
jan tarvinnut keskittyä muistiinpanojen tekemiseen vaan hän pystyi koko ajan 
kuuntelemaan haastateltavan puhetta ja tekemään tarkentavia kysymyksiä. 
Purkutilanteessa hän pystyi palaamaan epäselviin kohtiin uudestaan ja uudes-
taan, jolloin haastattelun paikkansapitävyys saatiin varmistettua. Haastattelu-
ajat vaihtelivat vajaasta tunnista puoleentoista. Haastattelujen litterointiin ku-
lui huomattavasti aikaa. Puolentoista tunnin haastattelun purkamiseen saattoi 
kulua 4–5 tuntia.

Haastattelun runko sisälsi samoja teemoja kuin varjostusaineisto. Kysy-
mysten asettelu, järjestys ja määrä oli jokaisella rehtorilla erilainen riippuen 
muun muassa siitä kuinka laajasti rehtorit kysymyksiin vastasivat. Joistakin 
aihepiireistä ei tarvinnut lisäkysymyksiä tehdä, koska vastaus tuli ilmi jonkun 
toisen aihepiirin yhteydessä. Haastattelukysymykset käsittelivät seuraavia ai-
hepiirejä:
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• strategiat
• vaikein – onnistunein tilanne johtamisessa
• henkilökunnan motivointi – vuorovaikutus
• visiointi
• johtajuuden jakaminen – yhteistyö
• verkostoituminen
• rajoitukset/itsenäisyys
• oma jaksaminen – kannusteet – tunnetaidot
• ajan/tiedonhallinta

4.2.3 Itsearviointi

Yhtenä osana tätä tutkimusta rehtorit suorittivat itsearvioinnin. Itsearvioinnin 
tarkoituksena oli kerätä rehtoreiden omia havaintoja omasta käyttäytymises-
tään ja peilata niitä tutkijan havaintoihin. Itsearviointien avulla pyrittiin siis 
tukemaan muusta havaintomateriaalista kerättyä tietoa. 

Oman johtamisen arvioinnissa käytettiin Sydänmaanlakan (2004) laati-
maa johtajuusarviomittaria, jonka avulla johtaja voi analysoida ja tulkita omaa 
johtamistaan ja toimimistaan eri tilanteissa. Mittarin avulla johtaja voi löytää 
omat hyvät ja huonot puolensa ja laatia itselleen kehittämisohjelman. ”Arvi-
oinnissa esitetään 160 väittämää, jotka ilmentävät henkilön johtamiskäyttäy-
tymistä. Itsearvioinnissa ei ole kysymys persoonallisuuden vaan havaittavan 
johtamiskäyttäytymisen arvioinnista.” (Sydänmaanlakka 2004, 216.) 

Johtajuusarvion väittämät Sydänmaanlakka oli jakanut kuuden pääotsak-
keen alle. Nämä pääotsakkeet olivat ammatillinen osaaminen, vuorovaikutus-
osaaminen, johtamisosaaminen, tehokkuusosaaminen, hyvinvointiosaaminen 
sekä itseluottamus. Pääotsakkeet oli jaettu vielä pienempiin alaotsakkeisiin, 
joista jokainen sisälsi viisi – kymmenen väittämää.

Tämä tutkimus ei käyttänyt analyysissään Sydänmaanlakan yhteenveto-
lomaketta löytääkseen rehtoreiden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Rehtorei-
den itsearvioinneista laadittiin rehtoriprofi ilit ja heidän toimintaansa kuvattiin 
pääotsakkeiden mukaisesti. Jonkin verran käsiteltiin naisten ja miesten välisiä 
johtamiseroja. 

4.2.4 Triangulaatio

Edellä esitettyjen menetelmien perusteella voidaan tämän tutkimuksen yhtey-
dessä puhua triangulaatiosta. Hirsjärvi ym. mainitsevat kirjassaan, että triangu-
laatiotermin varhaisia käyttäjiä oli Denzin (1970), joka jaotteli triangulaation 
neljään tyyppiin: metodiseen triangulaatioon, tutkijatriangulaatioon, teoreet-
tiseen triangulaatioon sekä aineistotriangulaatioon (Hirsjärvi ym. 2007, 228). 
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Tämän tutkimuksen yhteydessä voidaan puhua metodisesta triangulaatiosta, 
koska saman ongelman selvittämiseen on käytetty useita erilaisia menetelmiä. 

Triangulaation käyttöä perustellaan sillä, että yksittäisellä tutkimusmene-
telmällä on vaikea saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta. Lisäksi uskotaan, 
että kun jokin tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain yhdestä näkökulmas-
ta, on useammalla menetelmällä mahdollista korjata tätä luotettavuusvirhettä 
(Eskola & Suoranta 1998, 68). Triangulaation avulla voidaan siis tarkastella 
tutkimusogelmaa eri näkökulmista ja verrata niitä toisiinsa. Tynjälän (1991) 
mukaan metodisessa triangulaatiossa on oletuksena se, että eri metodeilla on 
erilaiset heikkoudet ja vahvuudet. Metodin virheellisyys on tällöin parhaiten 
voitettavissa käyttämällä sen lisäksi toista, täysin erilaista metodia, koska 
hyvin erilaisilla menetelmillä ei todennäköisesti ole samanlaisia vääristymiä 
(Tynjälä 1991, 392). Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvata myös termillä 
mixing methods, jota Brannen (1992) käytti määrällisen ja laadullisen tutki-
muksen yhdistämisessä.

Varjostusaineiston, teemahaastattelun ja itsearvioinnin muodostama koko-
naisuus syvensi ja vahvisti tutkimuksen tuloksia, koska samat teemat toistuivat 
kaikissa menetelmissä. Tutkijan omia havaintoja vahvistettiin teemahaastatte-
lun avulla. Toisaalta taas itsearvioinnin tuloksia oli mahdollista vertailla var-
jostusaineistoon. Metsämuuronen kirjoittaa, että ”On mielestäni ilman muuta 
selvää, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä varmempaa on 
saatu tieto” (Metsämuuronen 2003, 208).

4.2.5 Stimulated recall

Stimulated recall on menetelmä, jossa havaintomateriaalin lukemisen tai kat-
somisen (video) avulla palautetaan tilanne mieleen ja sitä kommentoidaan. 
Tutkittavat saavat muistella tutkimustilanteita, palata niihin mielessään ja 
kommentoida tutkijan havaintoja. He voivat tarvittaessa täsmentää kuvauksia 
ja poistaa mielestään liian arkaluonteisia tilanteita (Engeström 1999). Tämän 
tutkimuksen varjostusaineisto lähetettiin rehtoreille luettavaksi. Yhteenveto 
mieleenpalauttamisesta oli seuraavanlainen:

Kuinka helposti löysit itsesi rehtoreitten joukosta?

Kaikki rehtorit tunnistivat itsensä aineistosta helposti. Eräs rehtoreista ihmet-
teli sitä, miten paljon oli ehtinyt unohtaa parin vuoden takaisista tapahtumis-
ta. Yksittäisten tapahtumien kuvaaminen sai heidät löytämään itsensä muiden 
joukosta ja esimerkiksi tietyn oppiaineen opettaminen tai kouluun saapuneen 
vierailijan vastaanottaminen sai rehtorin tunnistamaan oman toimintansa. Eräs 
rehtori kirjoitti luettuaan varjostusmateriaalinsa: ”Monet omat kommentit nau-
rattivat ja oli erittäin valaisevaa huomata, millaisessa hullunmyllyssä tätä työtä 
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tekee. Sai katsoa itsensä ulkopuolelta omaa toimintaansa, toimia omana var-
jostajanaan”.

Pystyitkö ”tunnistamaan” muut rehtorit?

Muutamat rehtorit tunnistettiin heidän toiminnastaan aluerehtoreina. Eräs reh-
tori totesi, ettei hän alun perinkään aineistoa lukiessaan pyrkinyt tunnistamaan 
toisia rehtoreita. Toinen taas sanoi, että tunnistaessaan muita hänen arvostuk-
sensa heitä kohtaan vain kasvoi.

Kuvasiko tutkijan analyysi omia kokemuksiasi ko. tilanteista?

Yksi rehtoreista sanoi, että tutkijan tulkinta tilanteista, tunnetiloista ja reakti-
oista oli aivan oikea. Osan tapahtumista rehtorit olivat jo unohtaneet ja jotkin 
tilanteet tuntuivat vierailta, mutta kaiken kaikkiaan rehtorit pitivät mieleenpa-
lauttamista mielenkiintoisena ja mukavana kokemuksena.

Oliko sinun osuudessasi jotain, jonka haluaisit poistaa?

Rehtorit eivät halunneet poistaa mitään aineistosta. Eräs heistä kysyi arkaluon-
toisesta tilanteesta, joka oli varjostuksen aikana tapahtunut hänen koulullaan. 
Hän ei kuitenkaan nähnyt tarpeelliseksi muuttaa mitään, koska rehtoreiden ni-
miä ei julkaista.

Eräs rehtori totesi nauraen: ”Ei tarvi poistaa mitään eikä minulla ole mitään 
täydennettävää eikä salattavaa! Tee mun osuudelle mitä haluat. Julkista se ja 
näytä miten hulluja me ollaan!!!”

Miltä varjostustilanteet tuntuivat?

Rehtorit eivät pitäneet varjostamistilanteita kiusallisina tai häiritsevänä. Osa 
heistä jopa pystyi unohtamaan varjostajan, koska ”siihen ei ollut aikaa kiinnit-
tää huomiota”. Eräs rehtori muisteli, että varjon olemassaolo häiritsi joitakin 
opettajia, mutta ei rehtoria itseään. Yksi rehtoreista totesi: ”Varjostustilanteet 
olivat aivan mukavia ja mielenkiintoisia. Täytyi vain keskittyä siihen, että toi-
mii itse aivan kuin ilman varjoakin. Silloin varjostuksesta on itselle hyötyä. 
Kiinnittää huomiota omaan toimintaan tietoisesti, mutta pitää ’teatterin’ pois. 
Tietoisena aikuisena omassa työssään vain”.

Voisiko mielestäsi varjostusmenetelmää käyttää 
esim. uuden rehtorin mentoroinnissa?

Eräs rehtoreista pohti vastauksessaan kummasta olisi enemmän hyötyä: siitä, 
että uusi rehtori varjostaisi kokenutta vai päinvastoin. Hän totesi, että kummin-
kin päin se olisi hyödyllistä. Toinen oli sitä mieltä, että ”varjostusmenetelmä 
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yhdistettynä työnohjaukselliseen pienryhmään olisi aika hyvä paketti perehdy-
tyksessä ja oman johtajuuden oppimisessa”. Kolmas piti varjostusmenetelmää 
hyvänä keinona uusien rehtoreiden mentoroinnissa, mutta korosti välittömän 
keskustelun ja refl ektoinnin merkitystä eli ”ei täysin oikeaoppista varjostamis-
ta, mutta sen tyyppistä tarkkailua ja välitöntä keskustelua”. Eräs rehtori piti 
varjostamista suorastaan välttämättömänä uuden rehtorin aloittaessa työtään, 
koska ”Siinä voitetaan paljon. Poistetaan henkilökunnan epäluuloja ja jänni-
tystiloja. Uusi rehtori tekee tietysti omanlaisia muutoksiaan, mutta mielestäni 
ajan kanssa. Ei pidä mennä kuin norsu lasikauppaan.!!”

4.3 Tutkimuksen kulku, sen luotettavuus ja yleistettävyys

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus perustuu havaintojen vastaavuuteen 
todellisuuden kanssa. Tässä tutkimuksessa havaintojen luotettavuus vahvistui 
tutkijan omalla kokemuksella koulumaailman johtamisesta. Näin ollen koulun 
johtamisen arjen tunteminen ja käsitteiden tuttuus varmistivat oikeanlaatuisten 
tulkintojen tekemisen. Toisaalta oma kokemus ja oman koulun tuttuus saattoi-
vat estää tutkijaa näkemästä ongelmaa laaja-alaisemmin kokonaisuuden kan-
nalta. Tätä harhaa tutkija yritti tietoisesti välttää. 

Tutkimuksen yleistettävyyttä pohdittaessa voidaan kuitenkin todeta, ettei 
tarkoituksena ollut luoda yleispäteviä kuvauksia koulun johtamisesta. Viiden 
rehtorin toiminnan kuvauksella ei tähän vielä ollut tarpeeksi näyttöä, vaikka 
tutkimuksen teoriapohjaan verrattuna tulokset osoittivat, että tämän tutkimuk-
sen rehtoreitten toiminta vastasi hyvin pitkälle koulun johtamisesta aiemmin 
esitettyjä teoreettisia kuvauksia. Hirsjärvi ym. toteavatkin, että ”Kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa aineistosta ei pidä tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatel-
len. Ajatuksena on kuitenkin alun perin aristoteelinen ajatus, että yksityisessä 
toistuu yleinen. Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin 
myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa 
ilmiötä yleisemmällä tasolla.” (Hirsjärvi ym. 2007, 177.)

Vaikka tutkimuksen kohteena oli ainoastaan viiden rehtorin toiminta, voi-
tiin tutkimusta pitää luotettavana, koska kerätyn aineiston määrä oli suuri. 
Pelkästään varjostuksista kerätty materiaali käsitti 113 sivua tekstiä. Tämän 
lisäksi kertyi nauhoitettujen haastattelujen litteroinnista 49 sivua tekstiä. Kun 
vielä otettiin mukaan jokaisen rehtorin itsearviointi, joista jokainen sisältää 
160 väittämää, voidaan ymmärtää aineiston laajuus. Mäkelä (1990) on pohti-
nut aineiston riittävyyttä ja analyysin kattavuutta. Hän toteaa: ”Kvalitatiivisen 
analyysin vaivalloisuuden vuoksi on pidettävä silmällä paitsi tapausten mää-
rää myös kustakin havainnosta kertyvän tekstin määrää” (Mäkelä 1990, 53). 
Mäkelä toteaa edelleen: ”Kvalitatiivisten tutkimusten turistimaisuus tai vai-
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kutelmanvaraisuus liittyy usein siihen, että aineistot ovat laajoja ja vaikeasti 
hallittavissa”. 

Tämän tutkimuksen aineiston laajuus oli kuitenkin hallittavissa sekä tau-
lukoinnin että teemoittelun avulla. Tutkimuskohteiden määrän lisääminen ei 
olisi oleellisesti enää muuttanut tutkimuksen tulosta. 

Rehtorin arkitodellisuuden kuvaaminen minuutti minuutilta ja sanatarkasti 
antoi tutkimukselle uskottavuutta ja luotettavuutta. Myös haastattelujen sana-
tarkka litterointi vahvisti tutkimuksen luotettavuutta. Materiaalin tulkinta ja 
johtopäätökset perustuivat niiden vertailuun ja kokonaisuuden hahmottami-
seen. Näin ollen tutkimuksen kuvaus ja tulokset liittyivät kiinteästi yhteen. 
Eskola ja Suoranta mainitsevatkin kirjassaan, että tutkimustulokset eivät kvali-
tatiivisissa tutkimuksissa ole useinkaan helposti kiteytettävissä yhdeksi selke-
äksi luvuksi. Tämä johtuu siitä, että kvalitatiivisen tutkimuksen tulokset ovat 
itseasiassa tutkimuksen empiriaosassa esitettyjä kuvauksia. (Eskola & Suoranta 
1998, 193.) Toisaalta Tynjälä viittaa Kvaleen, jonka mukaan ”validoiminen on 
itse asiassa koko ajan läsnä tutkimusprosessissa, tutkiminen on validoimista, se 
on jatkuvaa tarkistamista, kyseenalaistamista ja teoreettista tulkintaa” (Kvale 
Tynjälän mukaan 1991, 396). Myös Anttila kirjoittaa kvalitatiivisen aineiston 
analysoinnista ja toteaa sen tapahtuvan osittain samanaikaisesti aineistonke-
ruun kanssa (Anttila 1996, 111). ”Validiteettikysymys kulkee kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa mukana koko tutkimuksen ajan. Aineiston analyysissa tutkijan 
tulee jatkuvasti suhteuttaa teoreettisesta viitekehyksestä luomiaan hypoteeseja 
sekä teoreettisia käsitteitä ja tutkimusaineistosta nousevia käsitteitä toisiinsa” 
(Anttila 1996, 408).

Yksi varjostuskerta kesti kolme tuntia ja sisälsi 37 kpl viiden minuutin jak-
soja. Varjostuskertoja oli neljä kappaletta eli yhtä rehtoria kohden yhteensä 
148 viiden minuutin jaksoa. Nämä viiden minuutin havainnot luokiteltiin eri 
toiminnoiksi, jotka kuvasivat rehtorin paikallista sijaintia ja siinä suoritettua 
tehtävää. Perusaineisto muodostettiin siis sijainnista sekä selkeästi havaittavis-
ta toiminnoista. Luokittelukriteerit olivat rehtorin sijainti, kansliatyö, kontaktit 
ja verkostoituminen. Koska nämä toiminnot olivat usein päällekkäisiä, saattoi 
yksittäinen viiden minuutin jakso luonnollisesti sisältää useita em. toimintoja. 
Koko varjostusaineiston havaintojen lukumäärä oli 740. Havaintojen suuresta 
lukumäärästä johtuen jokaiselle toimintohavainnolle annettiin lukuarvo yksi. 
Lukuarvoiksi muutetuista toiminnoista oli helppo laatia erilaisia profi ileja ja 
varjostusgraafeja. 

Rehtoreiden toiminnot luokiteltiin myös niihin mahdollisesti liittyvän taus-
tatekijän mukaisesti. Taustatekijöinä olivat laadun kehittäminen, arjen suju-
minen, strateginen ajattelu sekä tunnetaidot. Näihin taustatekijöihin liittyvät 
toiminnot luokiteltiin kultakin rehtorilta erikseen. Näin menetellen voitiin reh-
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toreiden toimintaa arvioida tutkimuksen viitekehyksen esittämien nykyjohta-
misen haasteiden valossa. 

Varjostuskerrat toteutettiin seuraavassa aikataulussa:

Taulukko 5. Varjostuksien ajankohdat 

Rehtorit Ensimmäinen Viimeinen

A 22.1.04 20.3.05

B 27.2.04 25.5.04

C 30.9.04 29.11.04

D 26.1.04 18.5.04

E 4.3.05 25.5.05

Varjostusaineisto luokiteltiin muun muassa tutkimuksen teoriapohjasta poi-
mittujen taustateemojen mukaisesti. Analyysivaiheessa näitä teemoja pyrittiin 
vertailemaan keskenään. Eskola ja Suoranta toteavat seuraavaa: ”Aineistosta 
voi nostaa esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Näin on mahdollista 
vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Teemoit-
telu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka tutkimus-
tekstissä näkyy niiden lomittumisena toisiina.” (Eskola & Suoranta 1998, 
174–175.)

Eskola (2006) kirjoittaa artikkelissaan tutkimuksen toistettavuudesta. Hän 
on sitä mieltä, että esimerkiksi jonkin fysiikkaan liittyvän tutkimuksen toista-
minen toisessa labotariossa voi kyllä onnistua, mutta ihmistieteen tutkimuksel-
le se on mahdotonta. Hän toteaa: ”Edes odotus siitä, että eri tutkijat päätyisivät 
yhdestä ja samasta aineistosta samoihin tuloksiin on epärealistinen” (Eskola 
2006, 293). Tämän tutkimuksen toistettavuuden mahdollistivat varjostusma-
teriaalin luokittelu sekä itsearvioinnissa käytetty menetelmä. Myös tutkijan 
käyttämät luokittelukriteerit toiminnan taustalla vaikuttavan tekijän suhteen 
oli avattu. Haastattelujen linkittäminen muuhun materiaalin onnistui yhteis-
ten teemojen avulla. Tarkka teemoittelu heti alussa onkin tämänkaltaiselle 
tutkimukselle erittäin tärkeää. Tutkimuksen eri vaiheiden läpäisevä ”punainen 
lanka” on syytä pitää mielessä koko prosessin ajan. Tynjälä kirjoittaa artik-
kelissaan (1991) tutkimustulosten ”siirrettävyydestä” seuraavaa: ”Tutkijan on 
kuvattava riittävästi aineistoaan ja tutkimustaan, jotta lukija voi pohtia tutki-
mustulosten soveltamista myös muihin kuin tutkittuihin konteksteihin” (Tyn-
jälä, 1991, 390).

Mäkelä puhuu kvalitatiivisen analyysin vaikutelmanvaraisuudesta ja luo-
kittelujen tulkitsemisesta. Luokittelussa on aina kysymys tutkijan omista tul-
kinnoista. Siksi Mäkelän mukaan olisikin tärkeää avata luokittelukriteerit ja 
pilkkoa tulkintaoperaatiot vaiheisiin. Lukijan on pystyttävä seuraamaan tutki-
jan analysointipolkua ja ymmärrettävä tutkijan luokitteluperusteet. Mäkelä to-



120 Anne Karikoski

teaakin: ”Sitä tärkeämpää on, että lukijalle annettaisiin mahdollisimman tarkka 
kuva sekä niistä teknisistä operaatioista että ajatusoperaatioista, jotka ovat joh-
taneet raportoituihin tuloksiin. Lukija ei saa olla pelkästään sen armoilla, että 
hän luottaa tutkijan intuitioon.” (Mäkelä 1990, 59.) Tynjälä (1991) viittaa ar-
tikkelissaan Pattoniin (1990), jonka mukaan ”tutkimusraportin luotettavuuden 
lopullinen testi on nimenomaan tutkimustiedon käyttäjien reaktio raporttiin” 
(Patton Tynjälän mukaan 1991, 395).
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5 Tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä

5.1 Varjostukset

Kerätyn varjostusmateriaalin avulla pyrin vastaamaan kysymyksiin missä reh-
tori milloinkin oli, mitä hän teki, kenen kanssa hän keskusteli, miten hän oli 
verkostoitunut ja millaisia taustatekijöitä hänen toimintaansa liittyi. Olin aika-
tauluttanut muistiinpanoni viiden minuutin välein. Jokaisen viiden minuutin si-
sältämät tapahtumat luokittelin laatimaani excel-taulukkoon. Luokitteluotsikot 
olivat sijainti, kansliatyöt, kontaktit sekä verkosto. Tämän lisäksi etsin luoki-
teltujen toimintojen taustalta arjenpyörittämiseen, laadun kehittämiseen, stra-
tegiseen ajatteluun sekä tunnetaitoihin liittyviä tekijöitä. Arjenpyörittämiseen 
sekä laadulliseen kehittämiseen liittyvät toiminnat olin listannut jokaiselta reh-
torilta erikseen. Laadulliseen kehittämiseen kuuluviksi tekijöiksi määrittelin 
muun muassa tavoitteellisuuden, pitkäjänteisyyden, visioinnin ja arvopohjan. 
Arjenpyörittämiseen taas liittyivät toiminnot, jotka olivat lyhytkestoisia, äkil-
lisiä päätöksiä vaativia, tilannesidonnaisia ja rutiininomaisia. Osittain monet 
toiminnot voitiin luokitella sekä arkisiin että laadullisiin toimintoihin, mutta 
niiden erottaminen toisistaan ei ollut tulosten kannalta oleellista (ks. liite 5).

Sen sijaan tutkimustuloksen kannalta oli tärkeää, että varjostusaika (3h/
kerta) oli sijoitettu rehtorin tehokkaan työajan puitteisiin eli varjostusajankoh-
tiin ei sisältynyt esimerkiksi ruokatunteja eikä käyntejä koulun ulkopuolella. 
Pääosin varjostukset sijoittuivat klo 8.30 ja 12.00 väliin.

5.1.1 Sijainti ja ajankäyttö varjostusten aikana

Kanslia

Varjostuksien aikana suurin osa tutkimuksen rehtoreiden ajasta kului kanslias-
sa. Varjostukset suoritettiin koulupäivien aikana, joten koulun henkilökunnal-
la, oppilailla ja vierailijoilla oli mahdollisuus päästä keskustelemaan rehtorin 
kanssa. Kukaan rehtoreista ei sulkeutunut punaisten valojen taakse kuin ehkä 
satunnaisten, arkaluontoisten palaverien ajaksi. Kansliassa vietetty aika ja-
kaantui tietokoneen, paperitöiden, palaverien, satunnaisten kävijöiden kanssa 
käytyjen keskustelujen sekä puhelimen, sihteerin ja muiden asioiden kesken. 
Eniten aikaa kansliassa vietti rehtori E (yli 60 %) ja vähiten rehtori C (noin 37 
%).

Muu

Kolme tutkimuksen rehtoreista osallistui koulupäivän aikana järjestettyihin 
juhliin sekä salissa pidettyihin aamunavauksiin. Rehtori D kävi tutkimassa kel-
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laritiloja, rehtori C näyttämöverhojen roikkumista, rehtori B valvoi välituntia 
opettajan sairastuttua ja rehtori A neuvotteli ruokalan keittiössä retkieväistä 
keittiöemännän kanssa. Rehtori B johti koulutulokkaiden vanhemmille järjes-
tetyn tilaisuuden ilmaisutaidon luokassa. Hän myös käytti erillistä neuvotte-
luhuonetta puhutellessaan oppilaita. Eniten aikaansa koulun muissa tiloissa 
käyttivät rehtorit A, B ja E (noin 18 %) ja vähiten rehtori C (noin 9 %).

Opettajainhuone

Varjostuspäivän aikana rehtorit pistäytyivät opettajainhuoneessa ainakin pari 
kertaa. Rehtorit A ja B viettivät opettajainhuoneessa säännöllisesti ns. pitkän 
välitunnin, jonka aikana he istuivat opettajien joukossa ja keskustelivat ak-
tiivisesti opettajien kanssa. Muutaman rehtorin vierailu opettajainhuoneessa 
jäi lähinnä monisteiden viemiseen opettajien lokeroihin tai ilmoitustaululle tai 
tietyn opettajan etsimiseen. Opettajainhuoneen sijainti kansliaan nähden ero-
si jonkin verran. Rehtoreilla A, B ja D opettajainhuone sijaitsi välittömästi 
kanslian vieressä, joten sinne oli helppo piipahtaa. Rehtoreiden C ja E kansliat 
sijaitsivat opettajainhuoneista erillään ja sinne oli käveltävä käytävän kautta. 
Opettajainhuoneessa suoritettuja toimintoja kuvataan tuonnempana. Eniten 
opettajainhuoneessa vietti aikaansa rehtori B (reilut 20 %) ja vähiten rehtori E 
(vajaat 5 %). Ne rehtorit, joiden opettajainhuone sijaitsi kanslian välittömässä 
läheisyydessä, viettivät siellä eniten aikaansa.

Käytävä

Rehtorit liikuskelivat jonkin verran koulun käytävillä. Lähinnä oli kyse siirty-
misestä juhlasaliin, opettajainhuoneeseen, ruokalaan tai luokkiin. Aika usein 
he joutuivat etsimään opettajia luokista saadakseen jonkin asian hoidettua. 
Rehtori A haki luokasta sekä opettajan että oppilaan käytäväpalaveriin. Hän 
keskusteli käytävällä myös erityisopettajan kanssa ko. oppilasta koskevasta 
huolestuttavasta asiasta. 

Kulkiessaan käytävillä rehtorit kohtasivat sekä opettajia että oppilaita että 
koulun muuta henkilökuntaa, joiden kanssa he jäivät usein keskustelemaan. 
Rehtori B oli välituntivalvojana koulun sisätiloissa opettajan ollessa sairaana 
ja rehtori E järjesteli koululle tulleen valokuvaajan kanssa aikataulua sekä va-
lokuvauspaikkaa koulun aulassa. Eniten aikaa käytävällä kului rehtorilta C (yli 
20 %) ja vähiten rehtorilta B (noin 7 %).

Luokka

Rehtorin opetusvelvollisuus määräytyy koulun koon mukaan. Kolme rehtoreis-
ta piti varjostuksen aikana oppitunteja. Rehtori C opetti teknistä työtä, rehtori 
A matematiikkaa ja rehtori B antoi tukiopetusta pienryhmälle. Kaikki rehtorit 
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vierailivat jonkun syyn vuoksi luokissa. Rehtori B piti ilmaisutaidon luokassa 
tiedotustilaisuuden koulutulokkaiden vanhemmille, koska se oli siihen tarkoi-
tukseen kyllin iso tila. Rehtori A taas opasti opettajan oikeaan luokkaan ja esit-
teli tälle luokan tilat ja välineet. Rehtori C avusti opettajaa luokan tietokoneen 
käytössä. Kaikki rehtorit kävivät luokissa etsimässä opettajia keskustellakseen 
heidän kanssaan kiireellisestä asiasta. Pari rehtoria kävi luokissa puhumassa 
oppilaille opiskeluun liittyvistä asioista tai muista keskustelua vaativista on-
gelmista. Yksikään rehtori ei varsinaisesti seurannut opettajien oppitunteja. 
Rehtorit A ja C kävivät puhuttelemassa luokan oppilaita jonkin syyn takia ja 
rehtori E kävi alustamassa oppilaiden askartelutyön. Vähiten luokissa viettivät 
aikaansa rehtori D ja rehtori E (noin 2 %) ja eniten rehtori C (noin 24 %).

Rehtorit keskimäärin

0 10 20 30 40 50 60 70

Kanslia

Opettajanhuone

Käytävä

Luokka

Muu

%:a ajankäytöstä

Kuvio 9. Keskiarvo rehtoreiden sijainneista varjostuksien aikana (%:a kokonaisajan-
käytöstä).

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että suurin osa rehtoreiden ajasta 
kuluu hallintotehtävien hoitoon. Tässä luvussa esitetyt kuvaukset rehtoreiden 
ajankäytöstä sijainnin suhteen osoittavat, että rehtorit viettivät eniten aikaan-
sa kansliassa. Tämä tulos tukee aiempien tutkimusten johtopäätöksiä hallin-
nollisten asioitten käsittelyn määrästä rehtorin arkipäivässä. Voidaan olettaa, 
että rehtoreiden kansliassa viettämä aika kului lähinnä hallinnollisten asioitten 
hoitoon. Mäkelä (2007, 199) totesi tutkimuksensa tuloksissa, että rehtorin työ 
koostui neljästä tehtäväalueesta: 1) hallinto- ja talousjohtaminen, 2) yhteistyö-
verkostojen johtaminen, 3) henkilöstöjohtaminen ja 4) pedagoginen johtami-
nen. Näistä suurin tehtäväalue oli hallinto- ja talousjohtaminen (33 %) ja pie-
nin pedagoginen johtaminen (14 %). Tämän tutkimuksen tuloksissa voidaan 
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havaita samankaltaisuutta, koska pedagogiseen johtamiseen liittyvät kriteerit 
vastaavat hyvin pitkälle tämän tutkimuksen kriteerejä johtamisen laadusta.

Seuraavassa luvussa kuvataan lähemmin niitä toimintoja, joita rehtorit 
kansliassa ollessaan suorittivat.

5.1.2 Rehtoreiden toiminnot varjostusten aikana

Kansliatyöt

Toimintojen luokittelussa oli erikseen jaoteltu tietokoneen käyttö sekä työ-
pöydän ääressä tehdyt muut työt. Työpöydän ääressä tehtyjä töitä olivat muun 
muassa erilaisten päätösten allekirjoittaminen, postin selaaminen, papereitten 
lukeminen ja niiden järjestely sekä kirjoittaminen. Käytännössä tietokoneen 
käyttöä ja työpöydän ääressä tehtyjä töitä oli vaikea erottaa toisistaan. Vaihto 
tietokoneelta työpöydällä olevien papereitten lukemiseen tapahtui nopeasti ja 
kesti joskus hyvinkin lyhyen ajan. Toisaalta rehtorit saattoivat selata paperei-
ta ja samalla kirjoittaa tietokoneella tekstiä, joten toiminnon luokitteleminen 
jompaan kumpaan kategoriaan oli mahdotonta. Joka tapauksessa näiden toi-
mintojen aikana rehtorit istuivat kansliassa työpöytänsä ääressä ja tässä kuva-
uksessa keskitytään tarkastelemaan niitä yhtenä kokonaisuutena.

Osa tietokoneen käytöstä oli sähköpostin lukemista ja kirjoittamista. Erään 
rehtorin postiin oli loman aikana tullut toistasataa viestiä. Sähköpostin lisäksi 
rehtorit lukivat koneelta virastosta tulleita ryhmäkirjeitä ja muita tiedotteita, 
tarkistivat ja hyväksyivät laskuja sekä laativat erilaisia arkeen liittyviä tiedot-
teita. Ajankohdasta riippuen rehtorit valmistelivat vanhempainiltoja, budjettia 
tai toimintakertomusta, suunnittelivat opetussuunnitelmatyötä tai tarkistivat 
koulutulokkaisiin sekä toisluokkalaisten kieli- ym. valintoihin liittyviä seik-
koja. Koulutulokkaiden ilmoittautumiset ja erityisopetukseen siirrettävät sekä 
toisluokkalaisten valinnat vaativat runsaasti papereitten käsittelyä.

Sekä opettajien että johtokuntien kokousten esityslistat ja pöytäkirjat kuu-
luivat muutaman rehtorin toimintoihin varjostuksien aikana. Esityslistojen 
sekä niihin liittyvien papereitten kokoaminen ja lähettäminen vei oman aikan-
sa samoin kuin kokouksissa käsiteltyjen asioitten jälkiselvittely ja raportointi 
sekä lopullisen pöytäkirjan kirjoittaminen. 

Tutkimuksen rehtoreista neljä toimi aluerehtoreina. Aluerehtoreitten ko-
kouksia ei yhdenkään kohdalla varjostamisien ajankohtiin osunut, mutta ko-
kouksissa käsitellyistä asioista tiedottaminen muille rehtoreille ja opettajille 
sekä tuleviin kokousasioihin tutustuminen ym. esivalmistelut aiheuttivat heille 
lisätyötä. Varjostamisien aikana aluerehtoreitten tehtävinä olivat muun muassa 
tuntikehyssuunnitelmien laatiminen sekä erityisopetussuunnitelman lausunto-
jen kokoaminen ja pohtiminen. Rehtori E:n luona pidettiin kokous alueellisen 
erityisopetuksen lausuntoihin liittyen.
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Sihteerin läsnäolon merkitys rehtorin työn sujumiselle näkyi selkeästi. Sih-
teerin läsnäolo riippuu koulun koosta. Kahdella rehtorilla oli sihteeri apunaan 
joka päivä – muilla vain kolmena päivänä viikossa. Rehtorit kävivät varjostuk-
sien aikana usein hakemassa sihteeriltä tietoa oppilaista, budjetista, laskuista ja 
niiden tiliöinneistä, erilaisista lomakkeista ja mitä moninaisimmista arjen ru-
tiiniin liittyvistä asioista. Sihteeri välitti heille puhelu- ym. viestejä, valmisteli 
päätökset allekirjoitettaviksi ja auttoi kaikenlaisissa käytännön järjestelyissä. 
Suurin osa rehtoreista keskusteli ja laski leikkiä sihteerin kanssa sekä kou-
luun että yksityiselämään liittyvistä asioista. Sihteerin huone sijaitsi rehtoreilla 
A, B, D ja E kanslian välittömässä läheisyydessä niin, että sihteeri ja rehtori 
saattoivat puhua toisilleen avoimen oven kautta. Rehtori C:n sihteerin huone 
sijaitsi kauempana. Osa rehtoreista käytti faksia ja kopiointilaitetta sihteerin 
huoneessa.

Kansliassa istuessaan rehtorit käyttivät puhelinta jokaisen varjostusker-
ran aikana. Jokainen rehtori soitti kollegalle ja kysyi neuvoa muun muassa 
tuntijakoon, erityisopetuslausuntoihin, positiiviseen diskriminointirahaan tai 
oppilaiden koulun vaihtoon liittyvissä ongelmissa. Muutamalla rehtorilla oli 
kollegan kanssa hyvinkin läheiset välit ja he saivat toisiltaan tukea ja kannus-
tusta työhönsä – unohtamatta huumorin ja naurun merkitystä. Rehtorit soitti-
vat pääosin virastoon, kollegoille, opettajille, vanhemmille sekä satunnaisesti 
muun muassa päiväkotiin, leikkipuistoon, valokuvaamoon, bussifi rmaan sekä 
koripallokerhon vetäjälle. 

Vanhempien yhteydenotot olivat suhteellisen vähäisiä. Puhelut koskivat lä-
hinnä koulutulokkaiden hakemuksia ja soveltuvuustestejä sekä kielivalintoja. 
Vain muutama puhelu koski vanhemman valitusta oppilaan kohtelusta tai luo-
kan tilanteesta. Muita puheluita tuli muun muassa kollegoilta, johtokunnan pu-
heenjohtajilta, koulun muulta henkilökunnalta, päiväkodeilta, opettajilta ynnä 
muilta koulun yhteistyötahoilta.

Kontaktit/vuorovaikutus

Varjostuksien aikana havaittujen kontaktien määrä oli valtava. Koulupäivän 
aikana rehtorit joutuivat sellaiseen vuorovaikutuskaruselliin, että sen hallitse-
miseksi tarvittiin huomattavassa määrin erilaisia tunnetaitoja. Itsensä koossa-
pitäminen vaati jatkuvaa itsehillintää ja -hallintaa. Päivän aikana vaihtelevien 
tunteiden kirjo oli niin laaja, että sen käsitteleminen ilman omien tunteiden 
hallintaa, ei olisi onnistunut. Näytti siltä, että rehtorit toimivatkin tietynlaisina 
lajittelu- ja muistikeskuksina suodattaen oleelliset asiat epäoleellisista. Jotkin 
asiat he ohittivat hyvinkin nopeasti ja joihinkin taas keskittyivät tarkemmin. 
Opettajat toivat arjen sujumisen kannalta olennaisia käytännön asioita rehtorin 
pohdittavaksi, vaikka ne eivät välttämättä hänelle kuuluneetkaan. Toisaalta no-
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peiden ja tärkeidenkin päätöksien tekeminen ohimennen käytäväkeskusteluis-
sa ja satunnaisissa tapaamisissa oli rehtorin työn arkipäivää.

Apulaisrehtoreiden kanssa käytyjä keskusteluja oli vaikea erottaa muiden 
opettajien kanssa käydyistä keskusteluista, koska se olisi vaatinut tarkempaa ja 
perusteellisempaa tutustumista henkilökuntaan. Joissakin kouluissa apulaisreh-
torin persoona tuli tutuksi jostain varjostuksen aikana tapahtuneesta tilanteesta 
ja näin ollen varjostaja pystyi hänet tunnistamaan. Apulaisrehtoreiden kanssa 
käytyjen keskustelujen osuus jäi siis tästä johtuen suhteellisen pieneksi eikä 
siitä voida vetää yleispäteviä johtopäätöksiä. Ne kontaktit, jotka voitiin yhdis-
tää apulaisrehtoriin, koskivat muun muassa opetussuunnitelman tehtävänjakoa 
ja aikataulutusta, toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman laatimista, 
vanhempaintilaisuuden suunnittelua sekä oppilashuollollisia tilanteita.

Opettajainhuone

Opettajainhuoneessa vierailut olivat varjostajan kannalta kaoottisia. Vuorovai-
kutusta eri ihmisten kanssa oli niin runsaasti, että sen kaiken kirjaaminen olisi 
ollut nopeallekin kirjoittajalle mahdotonta. Suurin osa asioista liittyi arjen pyö-
rittämiseen ja koulupäivän sujumiseen. Rehtoreilta kysyttiin kaikenlaista maan 
ja taivaan välillä – rikkinäisestä jalkapallopumpusta, lumipallojen heittelys-
tä, oppilasasioista, tilakysymyksistä, tuntijärjestelyistä, suojelusuunnitelmas-
ta, virkavapauden anomisesta, opetussuunnitelmasta ja niin edespäin. Näissä 
epävirallisissa keskusteluissa saatettiin ratkaista isojakin kysymyksiä ja luoda 
uusia innovaatioita. Eräässä koulussa ratkaistiin seuraavan syksyn koulutulok-
kaita koskeva ryhmäjako tällaisessa vapaamuotoisessa aivoriihessä.

Opettajainhuoneessa käynnit saivat aikaan informaatiotulvan, jonka hal-
litsemiseen tarvittiin erityisiä vuorovaikutustaitoja. Rehtorille osoitettu ”Yks 
pikku juttu hei!” oli usein kuultu lausahdus opettajainhuoneessa. Näistä muu-
taman minuutin pikkuasioista muodostui vähitellen iso kokonaisuus. Niiden 
jatkokäsittely ja mielessä pitäminen vaati rehtoreilta tarkkaavaisuutta, järjes-
telmällisyyttä sekä kokonaisuuden hallintaa. Rauhallisuus ja keskittyminen 
jokaiseen pikkuasiaan oli selvästi näkyvä ominaisuus jokaisella tutkimuksen 
rehtorilla. He kuuntelivat opettajia, osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin ja 
tekivät nopeita päätöksiä. 

Rehtori B

III/70

Rehtori virnistelee miesopelle: ”Hihii mä sain Riitan sinne R:een.” Naureskelevat 
ja juttelevat rehtorin työajoista vitsaillen. ”Mulle piruilee kaikki mun poissaolois-
ta!” sanoo rehtori äänekkäästi nauraen. Rehtori siirtyy juttelemaan toisen opet-
tajan kanssa jonkun kaatumisesta töihin tullessa. Pohtivat sitä kuka korvaa jne. 
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Kääntyy toisen open puoleen ja kuuntelee tämän kertomusta oppilaista, jotka olivat 
kävelleet koulun katolla. Rehtori tekee tarkentavia kysymyksiä ja kuuntelee katsoen 
opettajaa. Miettivät menettelytapaa ja sopivat. ”Joo ei siitä tartte nyt sen enem-
pää.” myöntää rehtori.

III/75

Rehtori istuu sohvalle ja juttelee opettajien kanssa jääkiekkomatsista (oli itse kat-
somassa). Analysoi matsia ja naureskelee ottelun tapahtumia opettajien kanssa. 
Kertoo muille kuinka matsin tulos oli masentanut niin, ettei sen jälkeen huvittanut 
lähteä edes syömään. Kouluisäntä tulee tutkimaan opehuoneen seinustalla olevaa 
kummallista, valtavaa paperirullaa. Miettivät mikä se mahtaa olla ja mihin se pi-
täisi viedä. Joku ehdottaa sitä vessapaperiksi. Kaikki nauravat. ”Hei, ihan oikeesti! 
Meillä on ihan älyttömän kalliit paperikulut meidän koulussa verrattuna muihin 
kouluihin!” huudahtaa rehtori. Naureskelua. ”Mä ihan oikeesti rupesin miettimään 
sitä...” hän jatkaa. Kaikki yhdessä pohtivat asiaa hyväntahtoisesti virnuillen.

III/80

Rehtori nousee ja menee tiskipöydän ääreen. Panee vettä kiehumaan ja järjestelee 
astiat koneeseen. Keräilee astioita pöydiltä Opettaja tulee ja sanoo rehtorille: ”Hei 
Tuulalle kävisi se rinki aikaisemmin.” Päättävät tehdä niin. Rehtori jatkaa siivoilua 
ja kysyy kouluisännältä: ”Kenen siivousvuoro oikein tänään on?” Keskustelevat 
tukkukorteista. Rehtori auttaa kouluisäntää opehuoneen siivouksessa.

Kaikki rehtorit pitivät kansliansa ovea pääosin auki. Joidenkin vanhempien 
kanssa käytyjen neuvottelujen, opettajapalaverien ja oppilashuolto- tai mui-
den ryhmien kokousten aikana ovi suljettiin. Muuten opettajilla ja muilla hen-
kilöillä oli mahdollisuus käydä kansliassa milloin tahansa. Oman ajatustyön 
keskeyttäminen kansliaan tulevan vierailijan vuoksi oli tavallista jokaiselle 
rehtorille. ”Punaisen langan” säilyttäminen ja ajatusten koossa pitämisen taito 
keskeytyksistä huolimatta näkyi jokaisen rehtorin toiminnassa.

Opettajat kävivät rehtorin luona muun muassa laatimassa aikatauluja, 
suunnittelemassa seuraavaa syksyä, kertomassa erityisoppilaiden tilanteista, 
selvittelemässä laskuja ja virkavapauksiaan sekä purkamassa huoliaan oman 
työn sujumisen suhteen. He kävivät kertomassa rehtoreille arkipäivän asioista 
kuten oppilaiden huonosta käytöksestä, urheilupäivien ohjelmasta, tilojen käy-
töstä, merkkipäivien muistamisesta ja henkilökunnan yhteisten tapahtumien 
järjestämisestä, oppilaiden poissaoloista sekä koulupäivän aikana pidettyjen 
tilaisuuksien sujumisesta.

Vuorovaikutusta muun henkilökunnan kanssa tapahtui jonkin verran. 
Muuta henkilökuntaa edustivat lähinnä kouluisäntä ja keittiöemäntä. Rehtori 
D piti varjostuksen aikana viikoittaisen henkilökunnan palaverin. Hän myös 
järjesti neuvottelun kouluisännän ja tämän vastaavan esimiehen kanssa isän-
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nöinnissä tapahtuneiden ongelmien vuoksi. Muuten useimmat kontaktit henki-
lökunnan kanssa tapahtuivat käytävillä tai ruokalassa. 

Varjostuksen aikana kouluisännät kävivät kertomassa kansliassa muun 
muassa koulun lukkoihin ja avaimiin liittyvästä ongelmasta, iltakäyttöano-
muksista, saapuneista lähetyksistä, ruokalan tilaongelmasta ja ilmanvaihdosta 
sekä muista koulun toimintaan liittyvistä järjestelyistä. Rehtori B:n koulussa 
esiopetusluokka sijaitsi samassa rakennuksessa, joten kontakteja päiväkodin 
johtajaan oli jonkin verran. Rehtori D taas toimi keskellä isoa remonttia ja 
joutui näin ollen osallistumaan suunnittelutyöhön arkkitehdin kanssa sekä 
opastamaan remonttimiehiä. Koulunkäyntiavustajat (rehtori D oli palkannut 
sivarin) vierailivat rehtorin luona lähinnä työsuhteeseensa ja työtehtäviin liit-
tyvissä asioissa. 

Rehtori D

I/95

Lukee tiedostoja. (Opetuslautakunnan kokouksen esityslistaa) Sivari tulee ja kysyy 
kellarin siivouksesta. Rehtori lopettaa lukemisen ja sanoo: ”Okei lähdetään käy-
mään siellä nyt heti.” Arkkitehti tulee ja kertoo suunnitelmistaan. Menevät keittiön 
ovelle. ”Mihin siis kahvinkeitin? Se on oleellisin.” sanoo rehtori. Vaihtavat mie-
lipiteitä isommasta jääkaapista. ”Siitä tulee liian ahdas. Laitetaan puolikas jää-
kaappi.” päättää rehtori. ”Soitin V:lle aulatilasta. Se on ihan ok.” Tutkivat vielä 
piirustuksia.

I/100

Siirtyvät aulaan tutkimaan tietokoneitten paikkaa ja sähköjen vetämistä. Rehtori: 
”Opettajat haluavat, että on joku paikka missä pääsee nopeasti lukemaan sähkö-
postin ja kirjoittamaan.” Keskustelevat vaihtoehdoista. Miettivät vielä vessojen vä-
rivaihtoehtoja. Rehtori sanoo mielipiteensä keittiön kaapeista ja materiaaleista.

Vuorovaikutusta vanhempien kanssa tapahtui varjostuksien aikana suhteel-
lisen vähän. Rehtori D piti kaksi neuvottelua, joissa oli mukana oppilaan 
vanhempia. Nämä neuvottelut koskivat oppilaan opintosuunnitelmia ja oman 
opintosuunnitelman tekoa. Muutama vanhempi kävi kysymässä lapsensa kie-
livalinnoista ja koulutulokkaisiin liittyvistä asioista. Rehtori B:n koulussa pi-
dettiin varjostuksen aikana koulutulokkaiden vanhemmille tarkoitettu tiedo-
tustilaisuus.

Oppilaskontaktit jäivät lähinnä käytäville ja ruokalaan. Käytävillä kävel-
lessään rehtorit puuttuivat yleiseen järjestykseen ja sovittuihin käyttäytymis-
sääntöihin. He tervehtivät oppilaita ja kyselivät heiltä kuulumisia. Oppilaat tu-
livat myös itse kertomaan asioitaan useimmille tutkimuksen rehtoreille. Kolme 
rehtoria osallistui koulupäivän aikana pidettyihin tilaisuuksiin ja huolehti siellä 
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järjestyksestä rauhoittamalla ja ohjaamalla oppilaita. Koulupäivän aikana pi-
dettyjä yhteisiä tilaisuuksia olivat muun muassa päivänavaukset, teemapäiviin 
liittyvät juhlat sekä kouluun saapuneitten vierailijoitten pitämät tiedotus- ym. 
tilaisuudet. Ruokaillessaan rehtorit tarkkailivat koko ajan oppilaiden käyttäy-
tymistä ja puuttuivat siihen tarvittaessa.

Jokainen rehtori joutui jollakin tavalla puhuttelemaan oppilaitaan. Rehtori 
E puhutteli oppilaita kansliassaan. Muut puhuttelivat oppilaansa käytävällä, 
kanslian eteisessä tai erillisessä neuvotteluhuoneessa. Varjostuksen aikana pi-
detyt puhuttelut koskivat opiskeluongelmia, pihaistutusten repimistä, kouluto-
verin kiusaamista ja ikkunan rikkomista. Rehtorit A, B ja C olivat vuorovaiku-
tuksessa oppilaiden kanssa pitämällä oppitunteja. Rehtori E piipahti luokassa 
alustamassa ideoimansa askartelutyön. Kaikki vierailivat luokissa keskustele-
massa oppilaiden ja opettajien kanssa.

Rehtori C

IV/45

Seisoo edelleen kädet puuskassa ja kuuntelee opettajien juttuja. Kysyy välillä jon-
kun opettajan tunneista ja tämä selvittää niitä. Rehtori tekee vielä tarkempia ky-
symyksiä. Kuuntelee edelleen ja sanoo: “Ei ne paljon kaupungilla ajattele, kun ne 
panee perjantaiksi ton....jos me saatais järjestää, niin me järjestettäisiin ne paljon 
paremmin!” Nauravat. (Kysymys neljäsluokkalaisten itsenäisyystansseista Finlan-
dia-talolla) Keskustelee opettajien kanssa tanssiperinteestä. Lähtee opehuoneesta 
ja huudahtaa mennessään: “Kiitokset järjestäjille!” (Pikkujoulujuhlien) Naureske-
levat. Menee käytävään ja hissillä alakertaan. Juttelee käytävässä opettajan kanssa 
ja tervehtii oppilaita, jotka odottavat häntä: “Hyvää huomenta!” “Hyvää huomen-
ta rehtori!” Menee oppilaiden kanssa luokkaan (Oppitunti alkaa)

5.1.3 Verkostoituminen

Varjostuksen aikana havaittu verkostoituminen oli suhteellisen vähäistä. Ver-
kostoitumiseen liittyviksi toiminnoiksi oli luokiteltu muun muassa yhteyden-
pidot kollegoihin, virastoon ja muihin tahoihin, kuten päiväkoteihin, seurakun-
tiin ja vuosittaisiin yhteistyökumppaneihin (esimerkiksi valokuvausfi rmoihin 
ja iltakäyttäjiin). 

Kollegoiden kanssa rehtorit keskustelivat puhelimitse muun muassa ope-
tussuunnitelmaan, erityisopetukseen, kielivalintoihin, vuorotteluvapaaseen ja 
työmäärän lisääntymiseen liittyvistä kysymyksistä. Yksi rehtoreista sai kol-
legalta tiedon positiivisen diskriminaatiorahan yllättävästä poistumisesta ja 
oli uutisesta erittäin huolestunut. Hän keskusteli asiasta myös toisen kollegan 
kanssa. Toinen taas joutui aluerehtorin ominaisuudessa ottamaan yhteyttä 
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muutamiin alueensa rehtoreihin erityisopetussuunnitelmasta pyydettyjen lau-
suntojen puuttumisesta.

Rehtori C

II/110

”Terve! Ei oo totta! Mistä se löytyi?” Rehtorin ääni kuulostaa kauhistuneelta. Ojen-
tautuu tuolissaan ja napauttaa lyijykynän pöytään. ”Meillä se tietää jopa opettajan 
lähtöä! Täähän on kauhea shokki! Voi voi! (puuskahtaa ilmaa suustaan) Tässähän 
saa vatsahaavan... en tiedä... täytyy harkita. Tänään on muutenkin kiva päivä! Las-
kin, että olen seitsemään koulussa ja syysloma alkaa...voi helkkari sanon minä!” 
Nousee seisomaan ja kävelee puhuessaan. Lopettaa puhelun ja puhisee itsekseen. 
(Toisen koulun rehtori soitti ja kertoi, että positiivisen diskriminaation raha oli 
otettu tältä koululta pois ja rehtori oli ehtinyt sillä rahalla jo palkata opettajan).

II/140

Rehtori puhuu puhelimessa: ”Mä en jaksa uskoo, että omalta alueelta oli vain...
onhan tää aivan käsittämätöntä...mä rupeen tutkiin tätä:” Selvittelee tilannetta: 
”Ei tää hyvältä tunnu...ensin viedään kehys ja sitten viedään rahat!” Naureskelee. 
Lopettaa puhelun.

II/145

Tuhahtaa. Soittaa. Ei vastausta. Soittaa kännykällä: ”Terve! Onko paha paikka? 
Ootko lukenu tiimipostia?” (Toisen koulun rehtori) Kävelee kansliassa edestakai-
sin ja melkein huutaa puhelimeen: ”Tää on kyllä järkytys!...meill on kiva juttu...
mä joudun pistämään opettajan pihalle!” Kävelee, tuhahtelee ja hörähtelee. Päi-
vittelee tilannetta edelleen: ”Syysloma alkaa mukavasti!” Naureskelee hörähtäen, 
nappaa pöydältä rasian ja paiskaa sen takaisin. Keskustelevat. Lopettaa puhelun. 
Rehtori on harmistunut.

Virastoon rehtorit ottivat yhteyttä muun muassa remontteihin, iltakäyttöano-
muksiin, erikoisikkunoiden pesuun ja budjettiin liittyvissä kysymyksissä. Yh-
dessä koulussa oli menossa iso remontti, jonka suhteen rehtori joutui tekemään 
paljon aikaa vieviä suunnitteluja arkkitehdin kanssa. Remontin aikataulutus ja 
työmiesten läsnäolo aiheuttivat huomattavasti lisätyötä. 

Rehtori E:n kansliassa pidettiin alueellisen erityisopetuksen kokous, jossa 
oli läsnä viraston edustajia. Rehtori D taas keskusteli kouluisännän ja tämän 
esimiehen kanssa kouluisäntäpalveluihin liittyvistä ongelmista.
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Rehtori A
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Kuvio 10. Rehtori A:n toiminnot varjostuksien aikana (%:a kokonaisajankäytöstä).

Rehtori A:n verkostoituminen näkyi varjostamisen aikana pääosin koulun 
sisällä. Rehtori keskusteli aktiivisesti apulaisrehtorin, oppilashuoltoryhmän, 
opettajien sekä muun henkilökunnan kanssa. Vaikeissa oppilasasioissa hän 
pohti erilaisia menettelytapoja ensin opettajien kanssa ja tämän jälkeen suun-
nitteli jatkotoimenpiteet koulun sisäisiä verkkoja hyödyntäen. 

I/95

Rehtori pyytää opettajan käytävään. Hän kertoo opettajalle: ”Olen miettinyt M:n 
asioita koko aamupäivän.” Opettaja kuvailee pojan elämäntilannetta ja toivoo ym-
märrystä. ”Miten me sitten voisimme turvata tämän kuvion muiden kannalta” poh-
tii rehtori. ”Olisiko tämä OHR:n asia selvittää” ehdottaa opettaja. ”Sulla on siis 
sellainen tunne, että...” aloittaa rehtori ”... apua ja äkkiä, mutta ei pois ja äkkiä!” 
jatkaa opettaja.

Verkostoitumista ulospäin rehtori A hoiti lähinnä puhelimen ja tietotekniikan 
avulla. Sähköposteihin vastaamiseen ja virastosta lähetettyjen kyselyjen ja lo-
makkeiden täyttämiseen kului huomattava osa hänen ajastaan. Rehtori A oli 
tyytyväinen kollegaverkkoon, jolta hän sai tarvittaessa neuvoja ja ohjeita. Hän 
kiitti myös opetusviraston taitoa vastata jopa ”tyhmiin kysymyksiin”.

I/110

Soittaa jollekin ja kertoo saapuneesta käyttöanomuksesta. Kysyy neuvoa. ”Soitan-
kin sille ja kysyn hänen ajatuksiaan” sanoo puhelimeen. Lopettaa puhelun ja soit-
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taa toisen. Ei vastausta. Jättää soittopyynnön. Soittaa jälleen: ” Semmoista rupesin 
soittelemaan, että mitä teidän koulu tekee tämän ops-arvioinnin kanssa, joka pitäisi 
olla 15.3. valmis.” Keskustelee ja vaihtaa mielipiteitä: ”Olemme tyytymättömiä 
siihen, mitä sieltä on tulossa... viitsitkö faksata sen mulle?”

II/150

Huokaa syvään ja soittaa kännykällään: ”Ihan suora kysymys”... Kysyy erityis-
kouluun hakemiseen liittyvistä papereista (toisen koulun rehtori). Keskustelevat. 
Rehtori tekee tarkentavia kysymyksiä ja sanoo: ”Okei mä rupeen sit vääntään sel-
laista.”

Rehtori A:n verkostoituminen koulusta ulospäin näkyi myös yhteydenpitona 
vanhempiin, päiväkoteihin sekä alueen yläasteen kouluun. Ystävyyskoulu 
Ranskasta oli käynyt vierailulla. Varjostuksen aikana koulussa oli menossa tut-
kimus lapsille tarkoitetun liikuntaohjelman käytöstä. Rehtori oli myös iloinen 
Luontoliiton tarjoamasta ilmaisesta projektista. 

IV/160

Istuu työpöydän ääreen ja soittaa: ”Voitko sanoa, että M:n kuljetus on ok. Homma 
jatkuu niin kuin ennenkin.” Selaa kalenteriaan ja vertailee aikoja. Ehdottaa ajan-
kohdan palaverille: ”Kokeillaan sitä sitten!” Täsmentää vielä ajankohdan ja lopet-
taa puhelun. Opettaja (erityisopettaja) tulee kansliaan: ”Matti! Se tulee ilmaiseksi 
se luontoliitto! Jeeeee!” Rehtori nousee tuoliltaan ja halaa opettajaa. Juttelevat ja 
ovat iloisia asiasta. 

IV/170

Rehtori soittaa (päiväkoti – yhteinen tilaisuus): ”Onks sulla joku selkee sähköposti-
lista näistä päiväkodeista, että tästä voisi kertoo” Rehtori kuuntelee ja selaa alma-
nakkaansa: ”Onks siinä joku deadline siinä touhussa? Jätetäänkö toukokuulle?” 
Täsmentää ja kyselee: ”Tökätään siihen, kun ihmiset on lähteneet pois.”

III/45

Huokaa. Vastaa puhelimeen: ”Huomenta! Joo ne on kymmenestä yhteen…tehän 
ajoissa olette liikkeellä. Tässähän on vielä pari viikkoa aikaa…eikun kolme.” Nau-
rahtaa. (puhelimessa jk:n puheenjohtaja, joka on myös luokkatoimikunnassa, ky-
seesssä luokkatoimikunnan tiedotteen tekeminen). ”Siin on se mahdollisuus myös 
tipauttaa se pois…sehän on hirveän tärkeätä, että täältä tulee täysi ryhmä rans-
kaa” (yläasteelle).
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Kuvio 11. Rehtori B:n toiminnot varjostuksien aikana (%:a kokonaisajankäytöstä).

Rehtori B:n verkostoitumiseen liittyvät havainnot varjostamisen aikana olivat 
suhteellisen vähäisiä. Hän käytti runsaasti sähköpostia sekä matkapuhelintaan, 
mutta missä määrin ne liittyivät verkostojen hoitamiseen, jäi hämärän peit-
toon. Näkyvimmät verkostoitumiseen liittyvät kontaktit tapahtuivat viraston 
sekä päiväkodin välillä.

II/30

Puhuu puhelimessa jostain budjettiin laitetusta rahasta, josta ei ollut tietoinen eikä 
ollut osannut käyttää. (Koulun vanhempainyhdistys oli lahjoittanut rahaa ja pannut 
sen suoraan budjettiin) ”Voit arvata, mikä fi ilis, kun vanhempainyhdistyksen jäsen 
kysyy mitä rahalla on tehty...kun ei meillä ole pankkitiliä, mistä heti voisi nähdä, 
mitä on tullut ja niin pois päin...” rehtori keskustelee vielä aiheesta ja sanoo lopuk-
si: ”Ool rait! Tehdään niin!” Lopettaa puhelun ja ryhtyy näpyttelemään konettaan. 
Käytävästä kuuluu miesopettajan laulelua ja viheltelyä. Rehtori jatkaa näpyttelyä 
ja papereitten selailua.

IV/60

Rehtori keskustelee edelleen päiväkodin johtajan kanssa koululykkäyksistä ja eo-
päätöksistä. On huolestunut tilakysymyksestä. ”Pistetään sitten yksi ryhmä urhei-
lukentälle.” ”Joo se olisi sitten liikuntapainotteinen luokka” naureskelevat. Päivä-
kodin johtaja poistuu. Kouluisäntä saapuu paikalle. Kertoo rehtorille talon kulu-
tuksista ja sanoo vaihtaneensa salasanan ja unohtaneensa sen saman tien. ”Olen 
kokeillut jo kaikkia!” ”Great! Onnea ja menestystä” sanoo rehtori.
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Rehtori C
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Kuvio 12. Rehtori C:n toiminnot varjostuksien aikana (%:a kokonaisajankäytöstä).

Rehtori C joutui aluerehtorin ominaisuudessa esittämään mielipiteitään tunti-
kehyskaavasta sekä kollegoille että viraston edustajille. Viraston järjestämän 
koulutuksen ajankohdan ja ilmoittautumisen hän tarkisti puhelinsoitolla sa-
moin kuin valokuvien viipymisen. Koulun sisäinen verkostoituminen ei var-
jostuksen aikana tullut esille lukuun ottamatta runsaita kontakteja opettajiin ja 
muuhun henkilökuntaan.

III/150

Käytävässä miesopettaja kommentoi rehtorin asua (tumma pikkutakki, suorat hou-
sut). Rehtori kertoo menevänsä iltapäivällä kokoukseen. Opettaja: ”No sehän on 
pääasia, että on tyylikäs!” Nauravat. Rehtori menee kansliaan. Soittaa: ”Kysyisin 
vaan, että missä meidän valokuvat viipyy...aha...että tänään tulevat...no kiitos!” 
Naurahtaa. Lopettaa puhelun. Näpyttelee tietokonetta. Tulostaa ja lähtee paperin 
kanssa opehuoneeseen. Kiinnittää paperin ilmoitustaululle (Uudet koulukuvat on 
luvattu tänään!). Vastaa opehuoneen puhelimeen.
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Kuvio 13. Rehtori D:n toiminnot varjostuksien aikana (%:a kokonaisajankäytöstä).

Rehtori D:n sisäinen verkostoituminen näkyi muun muassa työnjaossa apu-
laisrehtoreitten kanssa. Toimintakertomuksen osa-alueet oli jaettu rehtorin ja 
kahden apulaisrehtorin kanssa samoin kuin toimintasuunnitelman laadinta. 
Rehtori D käytti myös erilaisia vastuutiimejä koulun toiminnan suunnittelussa 
ja toteuttamisessa.

IV/75

Juttelevat edelleen mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, jonka pitäisi 
vielä tulla seuraavalla viikolla. Rehtori: ”Ala katsella sitä pikku hiljaa..” Pohtivat 
tulevia kehittämishankkeita: ”Täytyy työryhmiä vähän miettiä. Kuka ottaa minkä-
kin kokonaisuuden hoitaakseen” sanoo rehtori. Keskustelevat tulevan juhlavuoden 
esitteestä. Rehtori: ”Kesäkuussa jo, mutta kohtuullisesti – ei liikaa. Oikeastaan 
mun pitäisi ajaa sut pois täältä”. Naureskelevat. Apulaisrehtori kertoo matkastaan 
Saksaan. Puhuvat vielä sanallisen arvioinnin pohjasta. ”Olen pudonnut kärryil-
tä...” pahoittelee apulaisrehtori. Rehtori selkiyttää tilannetta. Sopivat aikataulusta. 
Apulaisrehtori poistuu.

Rehtori D:n koulussa tehtiin varjostusten aikana remonttia, jonka johdosta hän 
joutui olemaan yhteydessä opetusvirastoon tavallista enemmän. Arkkitehdin 
kanssa käydyt neuvottelut sekä työn etenemisen seuranta veivät runsaasti hä-
nen aikaansa. Rehtori D kävi perusteellisesti läpi remontin aiheuttamat muu-
tokset opettajainhuoneessa ja keittiössä. 
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I/30

Keskustelevat valaistuksesta. Katsovat opehuoneen lamppuja. Rehtori: ”Noi on 
suoraan kuin niistä 50-luvun makuuvaunuista. Ne on omalla tavallaan hienot ja 
omalla tavallaan ei... Ne ei valaise.” Keskustelevat. ”Laita siihen perään myös 
aula... Ehdotan V:lle, että myös tuo parveke tuosta. Se kohta tippuu jonkun päähän. 
Tässä meidän toivomukset. Eikun rupea mittailemaan!” 

Koulun muun henkilökunnan kanssa rehtori piti yhteyttä henkilökuntapalave-
reissa. Kouluisäntäpalveluihin liittyvästä ongelmasta hän järjesti kokouksen, 
johon osallistuivat hänen lisäkseen kouluisäntä sekä kouluisäntien vastaava. 
Tämän lisäksi hän kävi keskusteluja kouluavustajaksi ottamansa siviilipalve-
lusmiehen kanssa ja järjesteli tämän sekä kouluisännän kanssa koulun kellarin 
siivousta. Seurakunnan edustaja kävi pitämässä koululla aamunavauksen, jo-
hon rehtori myös osallistui. 

IV/60

Tilaisuus päättyy. Rehtori menee salin etuosaan juttelemaan opettajan kanssa mik-
rofonin korjaamisesta. Kiittää seurakunnan edustajaa: ”Kiitos! Hei...kevätkirkko-
asiaa!” Juttelevat kevätkirkon ohjelmasta. Rehtori lähettää kirkolle terveisiä: ”Sen 
jälkeen pitkästä aikaa kirkkokahvit täällä. Että tervetuloa!” Seurakunnan edustaja 
poistuu. Rehtori lähtee kansliaan.

Varjostamisen aikana rehtori D piti yhteyttä myös jonkun verran kollegoihin. 
Hän toimi aluerehtorina ja toimitti alueen rehtoreille tietoa rehtorifoorumin 
asioista sähköpostin avulla. 

III/40

Soittaa (kollega): ”Kuule, luin tämän nivelvaihejutun. Siis tanssi painotuksena...” 
Rehtori tekee ehdotuksia muutoksista. ”Laita ihmeessä sinne! Näkevät siitä, että 
missä mennään ja voivat suoraan vaikka lisätä omaan opsiinsa.” Rehtori kuuntelee 
ja sanoo tallentavansa jutun jonnekin tiettyyn paikkaan. Täsmentää vielä: ”Ko-
pioin jo sen painotusjutun ja tallensin sen sinne...” kuuntelee ja vastaa tyytyväise-
nä: ”Hyvä!” Rehtori lopettaa puhelun. Viheltelee ja tulostaa jotakin. Tömistelee 
jaloillaan rytmikkäästi ja naputtelee sormillaan pöydän pintaa.
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Kuvio 14. Rehtori E:n toiminnot varjostuksien aikana (%:a kokonaisajankäytöstä). 

Rehtori E oli varjostuksien aikana yhteydessä kollegoihin ja virastoon enem-
män kuin muut. Kollegoilta hän kysyi neuvoja muun muassa rehtoreille osoi-
tettuihin tehtäviin liittyen. Aluerehtorin ominaisuudessa hän informoi kollegaa 
rehtorifoorumissa käsitellyistä asioista. 

I/15

Rehtori lueskelee tiimipostiaan ja juttelee itsekseen: ”Kuitenkaan mitään meille 
saa aikaiseksi. Pyh! En mene!” (postissa oli kutsu ”puhutaan palkasta”-tilaisuu-
teen). Puhelin soi. (Toisen koulun rehtori) Rehtori vastaa ja kuuntelee: ”Tämmönen 
tää ääni on. Röhiä täytyy. En tiedä…se vaan on tämmönen.” Etsii samalla jotain 
paperia. Keskustelevat ”Vaarojen arviointi”-ohjelmasta, joka tulee rehtoreitten 
tehtäväksi. (Vaatii paljon aikaa ja vaivaa).

I/20

Puhelu jatkuu: ”Siis vaarojen arvioinnista ja sitten oman äidinkielen ja oman us-
konnon opetuksesta!... Virastosta ei ole vähennetty yhtään ihmistä ja silti ne työntää 
meille koko ajan tehtäviä!... Koulun toiminnan arviointi pitää olla vasta syksyllä – 
yllätys yllätys! Toimintakertomus tehdään vielä entisille lomakkeille! (Nauraa) Se 
piti uudistaa jo vuosia sitten... okei me tehdään niin kuin käsketään. Sitten oli vielä 
budjetista sitä samaa kuin ennenkin.”

I/55

Juttelevat ja naureskelevat. Rehtori tutkii samalla postia. Nauraa ja päivittelee reh-
toriforumin viestiä (seitsemän liitettä): ”Voi jummi! Mä pistän tän kaikille jakoon!” 
Nauraa iloisesti. Näpyttelee konettaan.
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Muu henkilökunta
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Rehtori E pohti apulaisrehtorin kanssa opetussuunnitelmaan liittyviä epäsel-
vyyksiä muun muassa tuntijaon suhteen. Rehtori E oli koonnut opettajista 
erillisen suunnitteluryhmän, joka yhdessä apulaisrehtorin kanssa keräsi ope-
tussuunnitelmaan liittyvää materiaalia opettajilta. Rehtori oli ottanut itselleen 
joitakin osuuksia hoidettavakseen ja pohti opetussuunnitelman tuntijakoa apu-
laisrehtorinsa kanssa.

I/40

Rehtori huokaa ja lukee sähköpostejaan. Tulostaa sieltä jotakin ja soittaa (apu-
laisrehtorille): ”No terve! Ootsä hengissä vielä? (nauraa) No hyvä. Se oli sulle 
helpompaa.” Rehtori kuuntelee ja vastailee. Ihmettelee jotain ja päivittelee. ”Ja 
kaikki oppiaineet sä oot saanu kaikilta (opetussuunnitelmaan).” Kyselee ja tarken-
taa tilannetta (kaikki eivät ole vielä palauttaneet).

I/45

Yrittävät sopia yhteistä tapaamisaikaa: ”Mä pistänkin tohon, että 12. päivä on 
seuraava kokous... Mä luulen, ettei niistä kannata vielä puhua edes suunnitteluryh-
mälle. Katsotaan ensin yhdessä.” Tarkistavat opsin tuntijakoa ja pohtivat syksyn 
tilannetta.

I/75

Apulaisrehtori sanoo iloisesti: ”Tää selvis jo!” Juttelevat ja tutkivat opsin tunti-
jakoa. Joku tulee sisään (eläkkeellä oleva koulun entinen opettaja on sijaisena). 
Rehtori nousee ja halaa opettajaa iloisesti. Naureskelevat ja juttelevat. Opettaja 
poistuu. Rehtori jatkaa keskusteluaan apulaisrehtorin kanssa. Tutkivat tuntijakoa 
ja miettivät voiko siitä poiketa vuosittain.

I/80

Apulaisrehtori: ”Miten me nyt tehdään tän kanssa? (Juttelevat tuntimäärästä, jako-
tunneista ym. ) Vai tehdäänkö niin, että annetaan ton nyt olla tommosena.” Sopivat, 
että rehtori kysyy vielä virastosta tuntimääristä ja niiden ylittämisestä. Nousee ja 
lähtee käytävään.

Virastoon rehtori E oli yhteydessä jo pitkään vaivanneesta ongelmasta. Rehtori 
E helpottui, kun sai tietää, että huoli olikin turha. Virastosta päin tiedusteltiin 
rehtorilta psykologipalvelujen tilanteesta. Kuraattori kävi keskustelemassa 
työn arviointi-lomakkeesta ja sen täyttämisestä.

I/90

Istuu työpöydän ääreen. Soittaa (virastoon vessin tunneista): ”... Tarkistan asian... 
herranjestas! Se onkin varmaan ollu joku vanha juttu ja mä oon vaan poistanu 
sen!... Ei sitt mitään”. Lopettaa puhelun ja nauraa. Menee sihteerin huoneeseen ja 
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naureskelee edelleen: ”Ajattele, se on ollu joku vanha juttu! Ei A:kaan sitä muista-
nut!” Rehtori on helpottunut ja hymyilee. Juttelee sihteerin kanssa laskuista.

Rehtori E:n verkostoon kuuluivat myös valokuvaajan vuosittainen vierailu 
koululla, seurakunnan edustajien aamunavaukset sekä leikkipuisto ja päivä-
koti. Leikkipuistoon rehtori oli yhteydessä oppilaiden tekemästä ilkivallasta. 
Päiväkodin kanssa hän sopi koulutulokkaiden tutustumiskäynnin. 

Rehtori E:n varjostamisen ajankohtaan sattui valokuvaajan vierailu, joka 
aiheutti rehtorille paljon ylimääräistä vaivaa aikataulusotkujen vuoksi. Hän oli 
juuri palannut sairaslomaltaan eikä näin ollen ollut itse etukäteen järjestele-
mässä ja muistuttamassa aikatauluista, kuvausvuoroista ynnä muusta. Kaikki 
oli sekaisin hänen saapuessaan koululle varsinkin, kun samaan aikaan koululle 
saapuivat myös eka- ja tokaluokkalaisille liikennevalistusta antavat henkilöt. 
Oman sotkunsa aiheutti se, että kaikilla ykkösluokilla oli sattumalta sijaiset.

II/0

Rehtori istahtaa työpöytänsä ääreen ja avaa tietokoneen (yskii, on ollut sairas 
pitkään). Nousee saman tien ja lähtee kansliasta käytävään. Juttelee käytävässä 
valokuvaajan kanssa aikatauluista. Palaa kansliaan työpöydän ääreen. Seisoo pöy-
dän ääressä ja rasvaa kätensä. Mumisee itsekseen. Ottaa avaimet ja lähtee. Palaa 
takaisin päivitellen (otti vahingossa auton avaimet). Ottaa oikeat avaimet ja lähtee 
kiireisin askelin juhlasaliin (pääsiäishartaus). Puhuu itsekseen salin ovella: ”Mis-
säköhän se yksi aa on?” Kysyy paikalle tulevalta opettajalta: ”Ootsä se 1A:n sijai-
nen?” Selvittää sijaiselta kuvausaikataulua. Juttelevat järjestelyistä ja vuoroista. 
”Mielenkiintoista…no sitten ei ole mitään ongelmaa” sanoo opettajalle. Paikalle 
tulee toinen opettaja, jonka kanssa pähkäilee aikatauluja. (Kuvausaikataulussa on 
jotain häikkää. Vuorot ovat menneet sekaisin, kun opettajat ovat niitä vaihdelleet) 
Rehtori neuvottelee opettajien kanssa: ”Mä käyn sanomassa sille…” Opettaja tu-
lee ehdottamaan taas uutta siirtoa aikatauluun. ”Ei sovi toi siirto!” sanoo rehtori 
tälle napakasti. Rehtori mumisee hiljaa edelliselle opettajalle: ”Jos mä oon poissa, 
niin eikö kenenkään päässä... Ihan oikeesti!” Harmittelee sotkuja: ”Eikö se tiennyt, 
että on pääsiäishartaus!”

II/30

Rehtori katselee oppilaiden poistumista salista. Etsii katseellaan jotain. Huomaa 
ekaluokkalaiset edessään ja tiedottaa näille: ”Varttia vaille kymmenen tähän 
saliin! Teillä on täällä jotain kivaa!” Juttelee vielä ekaluokan opettajien kanssa 
liikennetunnin alkamisesta. Täsmentää. Liikenneihmiset tulevat saliin. ”No niin 
hyvää päivää” tervehtii rehtori iloisesti. Täsmentää aikatauluja ja pahoittelee har-
tauden päällekkäisyydestä: ”Tämmöstä tää on tää kouluelämä. Aina välillä tulee 
yhtäkkiä muutoksia.”
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Aluerehtorina rehtori E oli kerännyt alueen koulujen lausunnot, jotka koskivat 
viraston tekemää erityisopetussuunnitelmaa. Kokous tähän suunnitelmaan liit-
tyen pidettiin hänen kansliassaan. Rehtori E oli närkästynyt siitä, ettei lausun-
toja oltu pyynnöistä huolimatta kaikista kouluista lähetetty.

III/20

Rehtori istuu tietokoneen ääreen, selaa sähköpostia ja huomaa, ettei joltain kou-
lulta ollut tullutkaan lausuntoa. Soittaa ko. koulun rehtorille: ”Mä katoin vaan, 
että sulta on tullut lausunto enkä sitten lukenut sitä tarkemmin...voi kun kiva! Ei se 
niin minuutin päälle ole, mutta tässä aamupäivän kuluessa.” Lopettaa puhelun ja 
manailee itsekseen: ”Kuinka monta kertaa näitä papereita pitää pyytää ja ei vaan 
tuu!” Kuuntelee puheviestin. Vieras tulee ovelle. Rehtori nousee ja menee tervehti-
mään häntä. Päivittelee vielä erityisopettajalle sitä, ettei papereita palauteta ajois-
sa. Pohtivat ongelmaa yhdessä. Rehtori ohjaa vieraat istumaan ja palaa koneensa 
ääreen lukemaan taas postejaan (vieraat istuvat pöydän ympärillä ja keskustelevat 
keskenään)

III/40

Tarkistavat yhdessä mitkä koulut ovat lähettäneet lausuntonsa. Rehtori: ”Ei ole 
puolistakaan kouluista tullut (huokaa) …mä laitan viestin tästä, onhan tässä ollut 
aikaa...en tiedä kuinka kiinnostuneita tästä sitten ollaan (ottaa itselleen kahvia). 
Rehtori jatkaa: ”Semmoinen työjärjestysasia, että apulaisrehtorini tulee puhumaan 
yhdestä tärkeästä asiasta...” Kaksi uutta vierasta tulee eteiseen. Rehtori nousee ja 
menee tervehtimään heitä. Lähtee sitten käytävään etsimään lisätuoleja. Juttelee 
käytävässä opettajan kanssa edellisen perjantain illanvietosta ja toteaa empaatti-
sesti: ”Ai oot sä kipee…voi!”

Rehtori E:n koululla oli ollut japanilainen ryhmä vierailulla. Ryhmä haastatteli 
rehtoria tämän omaan kouluun ja yleisesti suomalaiseen koulujärjestelmään 
liittyvistä aiheista.

IV/90

Oveen koputetaan. Lopettaa puhelun ja avaa oven. Japanilaisia vieraita tulee 
sisään (japanin opettaja on tulkkina). Vieraat ihailevat rehtorin seinällä olevaa 
helmitaulua (vieraat ovat olleet koko viikon koululla seuraamassa opetusta ym.). 
Vieraat alkavat haastatella rehtoria.

Eniten verkostoihin käyttivät aikaansa rehtorit D (noin 13 %) ja E (noin 17 %). 
Rehtori D:n kohdalla tämä johtui siitä, että hänen koulussaan oli menossa iso 
remontti, jonka yksityiskohdista hän joutui runsaasti neuvottelemaan viraston 
kanssa. Rehtori E taas joutui ottamaan yhteyttä alueen kouluihin erityisopetus-
suunnitelmaan liittyvistä lausunnoista, joiden käsittelykokous pidettiin hänen 
koulullaan. Seuraava kuva esittää selkeästi ne toiminnot, joihin rehtorin aika 
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tämän tutkimuksen aikana pääasiallisesti kului. Suurin osa kansliassa viete-
tystä ajasta kului tietokoneen ääressä. Toiseksi eniten rehtoreiden aikaa veivät 
opettajakontaktit.

Rehtorit keskimäärin
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Kuvio 15. Keskiarvo rehtoreiden toiminnoista varjostuksien aikana (%:a kokonaisajan-
käytöstä).

5.1.4 Toiminnan laatu ja kehittäminen

Monet tutkimukset ovat pohtineet pedagogisen johtamisen sisältöä ja merki-
tystä koulun johtamisessa (Erätuuli-Leino, 1992, Isosomppi, 1996, Taipale, 
2000). Jotkut tutkimukset painottavat pedagogisen johtamisen liittyvän suo-
raan opettajien työn seuraamiseen ja arvioimiseen. Jotkut taas hyväksyvät 
pedagogiseen johtamiseen liittyvän muutakin kuin pelkästään opettajien työn 
seuraamisen. Pedagogisen ja instruktionaalisen johtamisen eroja on pohdittu 
luvussa 2.1.4. Tässä tutkimuksessa pedagoginen johtaminen nähdään lähinnä 
opetuksen laadun kehittämisenä. Laadun kehittämiseen liittyvät toiminnot on 
tarkemmin selostettu luvussa 2.1.4.

Laadun kehittäminen koulussa on opetuksen ja oppimisen kehittämistä. 
Tärkein kysymys laadun kehittämisessä on se, millä tavoin oppilas oppii pa-
remmin. Tähän rehtori voi vaikuttaa seuraamalla oppimistuloksia, jakamalla 
resurssit tarkoituksenmukaisesti ja laatimalla tavoitteet sekä strategiat huolelli-
sesti. Näin voidaan seurata opettamisen tasoa ja varmistaa, että kaikki oppilaat 
saavat mahdollisimman hyvää – jokaisen lähtökohdat huomioonottavaa ope-
tusta. Laadun kehittämiseen luokitellut toiminnot arvioitiin jokaiselta rehtoril-
ta erikseen tiettyjen luokituskriteerien mukaisesti.
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Seuraavasta kuvasta voidaan havaita, että rehtorit käyttivät laadun kehittä-
miseen vähiten aikaa (noin 8 %). Eniten aikaa meni koulun arjen pyörittämi-
seen. Tunnetaidot olivat selvästi näkyvillä arkipäivän toiminnoissa. Strategista 
ajattelua pystyttiin havainnoimaan jonkin verran. 
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Kuvio 16. Keskiarvo taustatekijöiden vaikutuksista rehtoreiden toimintoihin (%:a ko-
konaisajankäytöstä).

Rehtori A oli huolestunut koulunsa tilojen riittävyydestä tulevaisuudessa ja oli 
tehnyt esityksen virastoon lisätilojen saamiseksi.

II/155

Jatkaa keskustelua: ”Ahaa teille siis perustetaan sairaalakoulu?” Hymyilee ja 
naurahtelee. Lopettaa puhelun. Sihteeri tulee huoneeseen ja antaa rehtorille soit-
topyynnön virastoon. Rehtori soittaa: ”…hammashoitolasta kysymys?” (Tila re-
montissa). Rehtori kertoo remontin venyvän maaliskuun alkupuolelle. Naurahtelee. 
”Tein esityksen, että niistä tulisi luokkatiloja.” Rehtori selventää suunnitelmiaan 
ja kertoo tilan puutteesta: ”Tänäkin aamuna oli sellainen tilanne, että jokainen 
luokkatila oli täysi.”

II/160

”A:n sivukouluhan lopetetaan 2000...kenelle tästä pitäisi soittaa?” Kuuntelee ja 
kyselee. Yskii. Nauraa.

Varjostamisien aikana opetussuunnitelmatyö oli vielä kesken ja kaikki rehtorit 
käyttivät jonkin verran aikaa sen työstämiseen. Rehtori B suunnitteli opetus-
suunnitelmatyön etenemistä yhdessä apulaisrehtorinsa kanssa.
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III/160

Rehtori siirtyy apulaisrehtorin kanssa kansliaan. Keskustelevat ops-aikataulusta, 
arvioinnin ja aihekokonaisuuksien valmistumisesta. Rehtori vetää väkivalloin laa-
tikkoa auki ja sanoo hymyillen: ”Miulla ei opslaatikko edes aukea! Herranjestas 
täällä on tavaraa!”

III/165

Juttelevat johtokunnan roolista ym. opsiin liittyvistä asioista. Apulaisrehtori pois-
tuu sihteerin huoneeseen. Rehtori näpyttelee konettaan ja selaa allakkaansa.

Varjostuksien ajankohdasta riippuen rehtorit kirjoittivat toimintasuunnitelmia 
tai -kertomuksia, laativat budjettia, tutkivat tyhy-kyselyn tuloksia, huolehtivat 
erilaisten suunnitelmien päivittämisistä, pohtivat kielivalintoja ja kieliohjel-
man järkevyyttä koko alueen kannalta, kartoittivat koulutulokkaiden määrään 
liittyviä käytännön ratkaisuja seuraavalle syksylle ja antoivat lausuntonsa eri-
tyisopetussuunnitelmasta. 

Laadun kehittämiseen liittyivät myös henkilöstöön liittyvät toiminnot esi-
merkiksi opettajien valinnat, opettajien kouluttautumisen suunnittelu, kou-
luisäntäpalveluiden ja keittiöhenkilöstön toiminnan arviointi ja tehostaminen 
sekä vastuualueiden jakaminen ja niiden toimivuuden valvominen. Rehtori D 
pohti seuraavan syksyn oppilasryhmiä ja opettajia ja teki ratkaisuja, jotka eivät 
miellyttäneet opettajia. Hän pystyi silti perustelemaan ne uskottavasti. Vaik-
ka rehtori D olikin jo tehnyt suunnitelman seuraavan syksyn tilanteesta, hän 
kuunteli opettajien toiveita ja ehdotuksia.

III/125

Rehtori palaa kansliaan ja istuu työpöydän ääreen. (Kokonaistyöaikakokeiluun 
liittyvää suunnittelua seuraavaksi syksyksi) Opettaja juttelee sihteerin huoneessa 
ja huikkaa rehtorille: ”Erkki kiltti, enks mä vois saada sitä E-luokkaa?” ”Et, kos-
ka...” vastaa rehtori. Opettaja tulee kansliaan kuuntelemaan rehtorin perustelua. 
”Sit mä en ota luokkaa!” jatkaa opettaja. Toinenkin opettaja tulee paikalle. ”Hah 
hah hah!” hekottaa rehtori. Kaikki nauravat. Keskustelevat luokkien opettajista. 
Opettaja ei haluaisi rehtorin ehdottamaa luokkaa. Rehtori selventää perustelujaan. 
Opettaja poistuu.

III/135

Rehtori soittaa jollekin opettajalle ja kysyy tämän toiveita tuntimäärän suhteen. 
Juttelevat syksyn tilanteesta. Rehtori sanoo olevansa kansliassa iltapäivällä: ”Soi-
ta mulle iltapäivällä.” Lopettaa puhelun ja jatkaa näpyttelyä. Opettaja tulee sih-
teerin huoneesta: ”Erkki, mä löysin ratkaisun: muutetaan F-luokka H-luokaksi!” 
Naureskelevat. Opettaja poistuu. 
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III/140

Sihteeri tulee ovelle ja kysyy: ”Hei milloin me voidaan kattoo ne kirjajutut? ” So-
pivat ajan iltapäiväksi. Rehtori: ”Joo silloin katotaan mistä säästetään.” Rehtori 
järjestelee papereita kaappiin. Istuu pöydän ääreen ja lukee papereita.

Rehtori E:n luona pidettiin kokous alueen rehtoreilta kerätyistä erityisopetus-
suunnitelmaa koskevista lausunnoista. Lausuntoja käsiteltiin tarkkaan ja niistä 
keskusteltiin pitkään. Opetuksen ja oppimisen laadun kehittämisen kannalta 
erityisopetussuunnitelman merkitystä pidettiin tärkeänä ja tulevaisuuden kan-
nalta haasteellisena osana opetuksen eriyttämistä ja yksilöllistämistä.

III/55

Rehtori lukee sähköpostejaan. Palaa sitten takaisin paikalleen pöydän ääreen. 
Kuuntelee keskustelua ja sanoo nauraen: ”Me ollaan oltu häirikköryhmä alusta 
alkaen!” Kaikki nauravat. Rehtori selaa eo-suunnitelmaa ja etsii oikeaa sivua. 
Kommentoi tukiopetuksen antamista: ”Sitähän voi antaa fyssantunnilla siinä kai-
ken muun sivussa!” Naurahtaa kuivasti.

III/60

Keskustelu jatkuu. Rehtori: ”0,085 on se kerroin nyt kun se aikaisemmin oli 0,1” 
(erityisopetukseen osoitetut tunnit). Keskustellaan suomi2-opetuksesta. Rehtori: 
”Mä sanon sen, että se on ihan oikein, kun meilläkin on koulu, jossa niitä on pal-
jon. He vievät kyllä resursseja. Välillä tuntuu, että ihan kohtuuttomasti.” Rehtori 
huokaa ja kuuntelee. Kommentoi välillä keskustelua.

III/70

Rehtori harmittelee avustajaresurssin pienenemistä. Opettaja kertoo edelleen 
ajatuksiaan. Rehtori kuuntelee ja kommentoi: ”Eli meitä sorretaan taas siinäkin. 
Sehän pienenee ihan mielettömästi niillä, joilla ei ole S2-oppilaita!” Puhelin soi. 
Rehtori vastaa. Muut jatkavat keskusteluaan. Opettaja poistuu.

III/160

Rehtori ojentautuu tuolissaan ja sanoo: ”Mä oon ihan täysin samaa mieltä!” (op-
piminen riippuu paljon myös oppimisympäristöstä) Keskustelevat yksilöllisistä op-
pimissuunnitelmista ja opetuksen yksilöllistämisestä.

III/165

Kokous jatkuu. Rehtori kuuntelee ja kertoo yhdestä oppilaastaan: ”Se olis todella 
tyypillinen yksilöllistämisen paikka...nää toimenpiteet usein onki semmosia, että 
alkuopetuksen jälkeen kaikki onkin ookoo.”
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III/175

Rehtori kuuntelee ja lausuu välillä huvittavia kommentteja. Kaikki nauravat. Sa-
noo sitten painokkaasti: ”Kyllä sen pitääkin painottua ala-asteelle! Ja päiväkotiin! 
Siellä se pitää jo huomata!” Rehtori sanoo olevansa tyytyväinen päiväkodin toi-
mintaan.
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Kuvio 17. Rehtoreiden laadulliseen toimintaan käyttämä aika. 

5.1.5 Strategia

Strategia ja laadun kehittäminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Laadun kehittä-
minen ei ole mahdollista ilman strategiaa. Havainnot laadun kehittämiseen liit-
tyvistä pitkäjänteisimmistä strategioista jäivät kuitenkin vähäiseksi. Lähinnä 
havaitut strategiat liittyivät arjen pyörittämiseen ja rutiiniluonteisten asioitten 
hoitamiseen. Havainnot laadullisen kehittämisen ja arjen pyörittämisen strate-
gisesta toiminnasta menivät osittain päällekkäin. Esimerkiksi opetussuunnitel-
man sekä toimintasuunnitelman laadinnan voidaan katsoa olevan sekä pitem-
män tähtäimen laadun kehittämistä että arkipäivän nopeatempoista strategista 
toimintaa. Opetussuunnitelmastrategia siis luo arvot ja vision siitä, mihin ol-
laan menossa, miksi ja miten, mutta arkipäivän strategiat tuovat nämä periaat-
teet käytännön tasolle. 

Strategioitten toteutumista ja etenemistä ei varjostamisien aikana voitu pit-
käjänteisesti eikä järjestelmällisesti seurata, koska varjostamisien ajankohdat 
olivat sattumanvaraisia. Näin ollen strategioitten näkyvyys rehtoreiden arki-
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päivän työssä jäi pääosin hetkittäisten tilanteiden ja eräänlaisten, rehtorin työtä 
hyvin luonnehtivien, ”pikastrategioitten” kuvaamiseen.

Strategia-sanaa vierastetaan vielä koulumaailmassa, mutta varjostamisien 
aikana voitiin silti havaita rehtoreiden käyttävän jonkin verran sellaisia toimin-
tatapoja, joita voitiin luonnehtia sanalla strategia. Tällaisia toimintatapoja oli 
olemassa, mutta niitä ei mielletty strategioiksi. Yhteistyössä opettajien kanssa 
rehtorit asettivat päämääriä ja toimivat niiden suuntaisesti. Opetussuunnitel-
matyön yhteydessä rehtorit olivat määritelleet koulunsa vision, toiminta-aja-
tuksen sekä arvot. Näiden pohjalta he loivat strategiansa ja laativat koulun 
kulttuurin eli toimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteet kertoivat millainen kou-
lu on, mikä sen toiminnassa oli tärkeää ja miksi juuri se oli tärkeää. Nämä 
periaatteet muodostivat koulun sisäisen kulttuurin, jonka luomisessa rehtorin 
toiminnalla oli suuri merkitys.

 Toimintaperiaatteita taas ohjasivat esimerkiksi toimintakertomukset ja 
-suunnitelmat sekä monenlaiset muut koulun sisällä laaditut ohjeistukset. Stra-
tegia muodostui siis niistä toimenpiteistä, joilla rehtorit pyrkivät kohti yhtei-
sesti sovittuja päämääriä. Tällaisia arkipäivän strategioita olivat esimerkiksi 
opettajien valintakysymykset, opettajien ja oppilaiden sijoittelu erilaisiin ryh-
miin ja luokkiin, resurssien jako koulun kasvatustavoitteen mukaisesti sekä 
kieliohjelmat, painotukset ynnä muut koulujen sisäiset ratkaisut. 

Varjostamisien aikana havaittuja strategisia toimintoja

Tässä tutkimuksessa esitetyn strategiakäsitteen perusteella (luku 2.1.5) reh-
toreitten arkipäivässä voitiin havaita strategisia toimintoja. Varjostamisien 
aikana lyhyentähtäimen strategioita havaittiin muun muassa tiedotukseen, ver-
kostoitumiseen, henkilöstöön, hyvinvointiin, oppilashuoltoon sekä visiointiin 
liittyen. Missä määrin näitä strategisia toimintoja oli kirjattu ylös ja yhdes-
sä pohdittu etukäteen, ei tutkimuksen aikana selvinnyt. Pitemmän tähtäimen 
suunnitelmia – useamman vuoden kestäviä – ei arjen toiminnassa tullut esiin. 
Teemahaastattelujen yhteydessä voitiin kuitenkin todeta, että niitä oli jonkin 
verran olemassa.

Strategisten taitojen luokittelu perustui eri tutkijoiden (esim. Kaplan ja 
Norton, Mantere, Mintzberg, Sergiovanni, Toikka) näkemyksistä tehtyyn yh-
teenvetoon. Kaikille em. tutkijoiden esittämille strategista toimintaa kuvaavil-
le piirteille oli yhteistä tulevaisuuden näkeminen ja tavoitteiden asettaminen 
(miksi, mitä), suunnitelma niiden toteuttamisesta (miten) ja suunnitelman tuo-
minen käytäntöön (miten, kuka). Tavoitteen selkiyttämisen avulla henkilö-
kunta saadaan sitoututumaan ja motivoitumaan käytännön työhön. Sisäinen 
sitoutuminen ja motivaatio taas ovat ehto strategian onnistumiselle. Siksi tämä 
informatiivinen vaihe strategian toteuttamisessa on oleellinen ja tärkeä. Alku-
peräisen suunnitelman ei kuitenkaan tarvitse olla ehdoton vaan se voi joustaa 
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eli muuttua tilanteen vaatimien toimintojen mukaisesti. Strategiaan liittyvät 
myös eri vaiheiden seurantamenetelmät, tulosten arviointi sekä palautteen an-
taminen.

Seuraavassa kuvataan tyypillinen tilanne niin sanotun pikastrategian luomi-
sesta koulupäivän aikana. Voidaan olettaa, että strategiseen toimintaan liittyvät 
suuremmat linjat esimerkiksi oppilashuollon suhteen oli yhteisesti sovittu ja 
kirjattu, vaikka niitä ei tässä esimerkissä erikseen mainita. Rehtori A joutui 
rakentamaan strategian vaikean oppilasasian käsittelyyn. Ensin hän selvitti op-
pilaan lähtötilanteen opettajan kanssa. Tämän jälkeen he pohtivat, millainen 
apu oppilasta parhaiten auttaisi sekä sopivat tietynlaisen tavoitteen ja aikatau-
lun. Jotta oppilas ei olisi ”menettänyt kasvojaan” rehtori ja opettaja sopivat 
eräänlaisen peitetarinan, jonka perusteella rehtori tulisi luokkaan keskustele-
maan kaikkien oppilaiden kanssa. Keskusteltuaan ensin opiskelumotivaatios-
ta ja viimeisen kevään arvosanojen merkityksestä tulevaisuudessa (6.luokka) 
rehtori sai opettajalta listan läksyjen tekemättä jättämisistä. Tämän perusteella 
hän saikin ko. oppilaan käytävään keskustelemaan tilanteestaan. Strategisia 
piirteitä kuvatussa tilanteessa olivat muun muassa taustan selvittäminen (mitä 
ja miksi), toimintasuunnitelma (miten ja kuka), sekä strategian seurannasta ja 
arvioinnista sopiminen. 

II/115

Opettaja tulee kurkkaamaan ovelle. ”Maija, tuu vaan!” sanoo rehtori. Opettaja 
tulee sisään ja kertoo rehtorille eräästä ongelmaoppilaasta ja luokkansa tilantees-
ta. Rehtori kuuntelee rauhallisena ja tekee kysymyksiä. Opettaja on harmissaan ja 
voimaton. Ehdottaa, että rehtori tulisi puhumaan luokalle.

II/120

Rehtori sopii millä tavoin toimitaan. Opettaja selvittää vielä mitä on jo tehnyt luo-
kassa. Rehtori: ”Mä tuun kohta sinne.” Opettaja poistuu. Rehtori nousee ja menee 
miestenhuoneeseen. Lähtee käytävään ja portaita ylös. Koputtaa luokan oveen ja 
menee sisään. ”Huomenta”. Oppilaat nousevat ylös ja tervehtivät rehtoria.

II/125

Rehtori puhuu oppilaille opiskelumotivaatiosta (kuudes luokka). Kertoo oppilaille 
tietokoneohjelmasta, johon on tallennettu kaikki ala-asteen todistuksien arvosanat. 
”Tekemättömät kotityöt vaikuttavat arvosanaan. Jos kokeet on kasia, niin kutosta 
enempää ei voi antaa...tää on teille muistutus siitä, että on neljä kuukautta jäljel-
lä ja esimerkiksi matikkaa noin 80 tuntia...jokainen tunti rakentaa tätä ala-asteen 
aikaa (yskii). Onko kysyttävää tässä vaiheessa?” Oppilas viittaa ja kysyy hiihto-
päivästä. Rehtori: ”Juu ei sinun tarvitse hiihtää.” Kaikki nauravat. Rehtori kertoo 
bussikuljetuksista ym. (Yskii).
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II/130

Opettaja näyttää rehtorille tilaston unohduksista. Rehtori: ”Aha...mulla onkin yh-
delle teistä asiaa. M...tulepas tänne!” Rehtori siirtyy oppilaan kanssa käytävään 
keskustelemaan. Istuvat pöydän ääreen. Oppilas kertoo tilanteestaan. (vaikea koti-
tausta, lastenkoti ym.) Rehtori kuuntelee ja tekee tarkentavia kysymyksiä. Rehtori 
korostaa läksyjenteon merkitystä. ”Mutt’ hei tehdäänkö sellainen sopimus, että...” 
Oppilas kuuntelee ja lupaa yrittää.

II/135

Rehtori: ”Lyödäänkö kättä päälle?” Kättelevät. Rehtori sanoo palaavansa asiaan 
viikon kuluttua. Oppilas palaa luokkaan. Rehtori kulkee portaita alas ja menee 
kansliaan. Istuu työpöydän ääreen. Yskii ja kirjoittaa koneellaan.

Tiedotusstrategiat

Varjostamisien aikana rehtorit kävivät runsaasti keskusteluja sekä arjen sujumi-
seen että tulevaisuuteen liittyvistä toimintamalleista. He antoivat neuvoja, ja-
koivat vastuuta, aikatauluttivat, selkiyttivät pelisääntöjä ja sitouttivat opettajat 
toimimaan yhteisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Nopeat päätökset 
ja strategioitten yhtäkkiset luomiset näkyivät rehtorin käytännön työssä.

Tiedonkulku henkilökunnan ja hallinnon välillä aiheutti jonkin verran pään-
vaivaa. Tiedottamisstrategioihin liittyivät muun muassa ilmoitustaulun käyttö, 
opettajien henkilökohtaiset lokerikot ja erilaiset tiedottamispisteet opettajain-
huoneissa. Kaikki rehtorit käyttivät tiedottamiseen sähköpostia, mutta koululle 
tulevien tiedotteiden esillepano oli ongelmallista niiden valtavan määrän vuok-
si. Rehtorit tekivät jatkuvasti valintoja tiedottamisen arvoisten ja epäolennais-
ten asioitten välillä. Samoin he pohtivat, miksi jokin tieto oli tärkeä ja kenelle 
se oli parasta antaa hoidettavaksi, jotta sen perillemeno varmistuisi.

Osa tutkimuksen rehtoreista laati oman, henkilökohtaisen viikko-ohjelman-
sa, jonka he tiedottivat henkilökunnalle joko sähköpostilla tai ilmoitustaululla. 
Kokousten, tapaamisten ynnä muiden neuvottelujen aikataulutus oli strategista 
toimintaa samoin kuin niihin liittyvät suunnittelut ja etukäteisvalmistelut.

Rehtori D piti säännöllisesti kokouksen koulunsa muun henkilökunnan 
kanssa. Sen aikana keskusteltiin missä oltiin ja mitä pitäisi tehdä. Koulussa 
meneillään oleva remontti tuotti paljon ylimääräistä pohdittavaa ja erikoisjär-
jestelyjä. Rehtori oli etukäteen suunnitellut remontin yksityiskohtia ja kysellyt 
opettajien toiveita ja ehdotuksia remontin suhteen.

I/5

Siirtyvät käytävällä sijaitsevan pöytäryhmän ääreen. Keskustelevat viikon ohjel-
masta ja aikatauluista. Kouluisäntä tulee. Rehtori antaa kouluisännälle ohjeet 
vanhempainiltaa varten ja kertoo seuraavan viikon testeihin liittyvistä asioista. 
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”Silloin on talo pikkuväkeä täynnä!” Keskustelevat edelleen seuraavan viikon ta-
pahtumista. Rehtori: ”Siinähän se oli!”

I/10

”Onko teillä vielä jotakin?” Kouluisäntä kertoo remonttiasioista. Rehtori: ”Jos 
siellä on muitten roinaa, niin ne voi heittää pois”. Keskustelevat koulun remonteis-
ta. ”Mull ei ole muuta mielessä” sanoo rehtori lopuksi.

I/25

Rehtori: ”Olen jopa ostanut sinne lukemista ja levyjä!” (Keskustelevat opettajien 
taukotilan muutoksista) ”Sinne tarvitaan neljä tietokonetta ja ilmoituspinta-alaa” 
Rehtori tervehtii opettajaa. Juttelevat kolmistaan remontista. Miettivät opelokeroi-
den ja kalusteiden sijaintia. Rehtori: ”Mutta mitta on tullut täyteen noitten tummien 
mäntykalusteiden kanssa!” (Rehtori haluaa uudet Iskun kalusteet) ”Talous meni 
viime vuoden tosi hyvin. Painoin jarrua koko vuoden. Pidimme pintamme ja lopuksi 
sitten...” (Rehtori on sitä mieltä, että nyt on varaa hankkia uudet kalusteet).

Verkostostrategiat

Tutkimuksen rehtorit käyttivät varjostamisien aikana verkostoja jonkin verran 
hyväkseen. Lähinnä nämä toiminnot liittyivät puhelinkontakteihin ja apulais-
rehtorin sekä oppilashuoltoryhmän kanssa käytyihin neuvotteluihin. Verkostot 
koulusta ulospäin näkyivät yhteydenottoina muihin rehtoreihin, päiväkoteihin 
sekä vanhempiin (johtokunnat, vanhempainillat, tiedotustilaisuudet). Verkos-
toitumisen ansiosta rehtorit saivat tukea ja neuvoja kollegoiltaan ja pystyivät 
näin vahvistamaan päätöksiensä taustoja. Osa rehtoreista teki yhteistyötä myös 
muiden oppilaitosten kanssa. Neljä rehtoreista toimi aluerehtoreina, joten ver-
kostot sekä ylöspäin että alueellisesti olivat olemassa, mutta niiden suoranaista 
hyödyntämistä ei varjostamisien aikana voitu havaita. Aluerehtorin ominai-
suudessa he toimivat lähinnä tiedon välittäjinä käytännön tasolta ylöspäin sekä 
päinvastoin. He osallistuivat rehtorifoorumiin virastossa ja toivat siellä käsitel-
lyt asiat alueensa rehtoreille kuukausittaisissa aluekokouksissa. 

Yhteistyöverkkoja koulun tasolla luotiin myös erilaisten teemojen mukais-
ten työryhmien muodossa sekä johtajuutta jakamalla. Varjostamisien aikana ei 
kukaan rehtoreista pitänyt varsinaista johtoryhmän kokousta, mutta osa heistä 
kävi runsaastikin keskusteluja apulaisrehtorinsa kanssa. Ainoastaan yhdellä 
rehtorilla ei ollut tukenaan johtoryhmää, mutta hän oli jakanut tehtävänsä apu-
laisrehtorin kanssa.

Henkilöstöstrategiat

Kaksi rehtoria halusi jatkaa opettajan työsuhdetta seuraavana lukuvuonna, 
koska olivat opettajan työhön tyytyväisiä. Yksi rehtori taas etsi seuraavalle 
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syksylle uutta opettajaa ja kehotti toista opettajaa kuulostelemaan ”hyviä tyyp-
pejä”. 

Rehtori D oli tyytymätön kouluisäntäpalveluun, koska toimenkuva oli epä-
selvä. Hän halusi selvittää asian ja järjesti palaverin, johon kutsui kouluisän-
tien vastaavan mukaan. Palaverissa kouluisännän toimenkuvaa täsmennettiin 
ja jatkotoimenpiteistä sovittiin.

III/55

Rehtori selvittää tilannetta: mitä koulu odottaa ja mistä rehtoreiden kanssa on 
neuvoteltu. ”Ongelmana on se, että täällä koulun tasolla väki ei tiedä mitä teh-
dään. Kysymys siis kuuluu: milloin tapahtuu työnohjaus koulussa? Tarkoitan sitä, 
että työntekijä tietää mitä tekee.” Rehtori selvittelee vielä omia näkemyksiään ja 
kouluisännöinnin ongelmakohtia. Keskustelevat vuorotellen ja jokainen tuo esille 
omat näkemyksensä. ”Semmoista priorisointia toivoisin” rehtori lopettaa puheen-
vuoronsa. Kuuntelee tarkkaavaisena vieraan puhetta, katsoo silmiin, nyökkäilee ja 
hymisee ymmärtäväisenä: ”Mä uskon, ymmärrän sua täysin”. Vieras jatkaa koului-
säntäpalvelujen kuvailua. Rehtori kuuntelee ja sanoo:” Mä ymmärrän sen. Jokai-
nen koulukin on omanlaisensa. Kulttuuri ja perinne on tärkeää.”

III/60

Rehtori jatkaa ja kuvailee omia käsityksiään kouluisäntäpalveluista: ”Ne on ihan 
kiinteistöpalveluja.” Selventää vielä näkemyksiään. Sihteeri koputtaa kanslian 
ovelle: ”Anteeksi, Viivin piti tulla...” ”Aha. Odottakaa nyt vähän. Tulkaa vaikka 
20 yli” ehdottaa rehtori. Sihteeri ja oppilas poistuvat. Rehtori jatkaa keskustelua: 
”Mulle riittää se, että perushommat hoituu.”

III/65

Vieras kertoo omista näkemyksistään. Kouluisäntä kommentoi ja kuvailee käytän-
nön tilanteita. Rehtori kuuntelee ja rohkaisee kertomaan lisää. ”On asioita, jotka 
vie aikaa muuttuakseen. Jos halutaan, että opet opettavat luokan takaosassa, siihen 
menee 20 vuotta. Pääasia, että tiedetään mitä pitäisi muuttaa ja siitä sitten lähde-
tään liikkeelle” kommentoi rehtori. Kuuntelee kouluisännän kertomusta ja vastaa: 
”Kyllä se lähtee siitä, mikä oppilaan kannalta on olennaisinta.” Keskustelu jatkuu 
edelleen kouluisäntäpalvelujen riittävyydestä ja sijaistuksista.

III/70

Rehtori kertoo jonkin huvittavan tilanteen edelliseltä viikolta. Kaikki nauravat. 
Kouluisäntä poistuu. Rehtori on huolissaan kouluisännän sijaistamisesta. Keskus-
telu vieraan kanssa jatkuu.
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III/75

Sopivat käytännön järjestelyistä. Vieras kertoo mitä he tekevät. ”No hei! Musta 
tuntuu, että tässä nää asiat oli.” Rehtori lopettaa keskustelun ja vieras poistuu. 
Rehtori hyräilee ja viheltelee. Soittaa: ”Ähh varattu.”

Hyvinvointistrategiat 

Työhyvinvoinnista huolehtiminen on yksi koulun tärkeimmistä strategioista. 
Kaikissa helsinkiläisissä kouluissa on laadittu työhyvinvointisuunnitelma, 
joka päivitetään lukuvuoden alussa ja liitetään osaksi vuosittaista toiminta-
suunnitelmaa. Osa tutkimuksen rehtoreista oli varjostuksen aikana suorittanut 
työyhteisössään vuosittaisen työhyvinvointi-kyselyn tai oli sitä juuri suoritta-
massa. Kaikki rehtorit kävivät runsaasti keskusteluja sekä opettajien että muun 
henkilökunnan kanssa. He tukivat ja neuvoivat opettajia sekä oppilaisiin että 
vanhempiin liittyvissä vaikeissa tilanteissa. Myös erilaisten virkistystoiminto-
jen ja illanviettojen järjestäminen liittyi rehtoreitten strategiseen toimintaan. 
Osa kuunteli opettajien toiveita seuraavan syksyn suhteen esimerkiksi kehitys-
keskusteluissa. Rehtorit myös huolehtivat merkkipäivien ym. muistamisista ja 
antoivat jonkin verran positiivista palautetta opettajien toiminnasta. Osa reh-
toreista helpotti erilaisin tavoin opettajien käytäntöjä, jotta heidän työnsä olisi 
joustavaa ja tarkoituksenmukaista.

Rehtori A oli saanut virastosta lähetetyn työhyvinvointikyselyn sähköpos-
tiinsa. Hän piti sen täyttämistä tärkeänä ja laati strategian – aikataulutuksen 
sekä osallistumisen kontrolloinnin. 

III/140

Nousee ja menee sihteerin huoneeseen: ”Viittitkö printata sellaisen opettajalistan, 
missä olis kaikki opettajat, avustajat ja sä.” Sihteeri näyttää listaa: ”Ai tällaisen 
vai?” Rehtori antaa vielä ohjeita listan tekemiseen. Sihteeri printtaa listan (tyhy-
kyselyn täyttämistä varten). Rehtori palaa kansliaan.

Oppilashuoltostrategiat

Kaikki rehtorit osallistuivat muodossa tai toisessa oppilashuoltoryhmän toi-
mintaan. Koulun sisällä oppilashuoltoryhmän toiminnan merkitys näkyi jo-
kaisen rehtorin arkipäivässä. Verkostot oppilashuoltoryhmän sisällä sekä sen 
ulkopuolella toimivien asiantuntijoiden suuntaan olivat olemassa. Oppilas-
huoltoryhmä toimi myös eräänlaisena kriisityöryhmänä ongelmien kohdates-
sa. Toiminta oli säännöllistä vaikkakin varjostuksen aikana muutama kokous 
peruuntui poissaolojen vuoksi. Oppilashuoltoryhmissä käsiteltiin oppilaiden 
yksilöllisiä opintosuunnitelmia, erityisoppilaiden asioita, vanhempansa menet-
täneen oppilaan tukemista sekä oppilaan häiriökäyttäytymistä. Erityisopetusta 
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tarvitsevien oppilaiden sijoittelu ja henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien 
laadinta vaati jokaiselta rehtorilta huomattavasti aikaa. Prosessit ja strategiat 
näkyivät selkeästi.

Rehtori A vetosi kriisisuunnitelmaan pohtiessaan vanhempansa äkillisesti 
menettäneen oppilaan tilannetta. 

IV/90

Rehtori lähtee opehuoneeseen. Ottaa kaapista jotakin ja sanoo opettajalle (apu-
laisrehtori): ”Tuus tonne mä kerron jotain...” Menevät sihteerin huoneeseen. Reh-
tori kertoo apulaisrehtorille oppilaan isän kuolemasta. Keskustelevat vakavina.

IV/95

Juttelevat edelleen tilanteesta ja toimenpiteistä. Ovat surullisia. Apulaisrehtori: 
”Voi kauheata!” Tytön opettaja lopettaa puhelun ja tulee keskusteluun mukaan. 
Neuvottelevat tilanteesta. Rehtori: ”Tota...sitä luokkaa pitäisi...mitä luokalle voi 
kertoa?” Pohtivat yhdessä toimenpiteitä. Rehtori: ”Koulun kriisisuunnitelma ete-
nee niin, että jossain vaiheessa luokalle täytyy kertoa...mä mietin sitä kotona...että 
tytön ei tarvitse salata isänsä kuolemaa.” Keskustelevat edelleen tilanteesta.

IV/100

Rehtori seisoo ja nojaa tuoliinsa: ”Koulun psykologin palveluja pitää tarjota...” 
Menevät sihteerin huoneeseen. Opettajat poistuvat.

Rehtori A oli yhden varjostamiskerran aikana keskellä oppilaaksiottoprosessia 
sekä kakkosluokkalaisten kielivalintoja. Hän joutui pohtimaan erityisoppilaak-
si hakeutumista sekä koulunaloituksen lykkäystä. Hän laati strategioita pää-
tösaikataulujen sekä ryhmäkirjeiden ohjeistuksien pohjalta. 

III/120

Rehtori ei löydä lomaketta: ”Mäpä tsekkaan onko se viimevuotisissa.” Rehtori löy-
tää lomakkeen ja tulostaa sen: ”Tää tarvitsee myös psykologin ja asiantuntijan 
lausunnon.” Kuraattori tulee kansliaan. Keskustelevat vielä kuraattorin kanssa 
ilmoittautumisen ja lykkäyksen kuvioista. Rehtori soittaa päiväkotiin koulutulok-
kaasta: ”Äiti haluaa poikaa vuorenvarmasti lykättäväksi. Onko siihen jotain pe-
rusteita? Okei tää tieto riittää tässä vaiheessa...jotenkin tuntuu, että toi on äidin 
ongelma eikä pojan.”

III/125

Rehtori puhuu edelleen puhelimessa: ”...järkevän päätöksen pojan edun nimissä... 
Hyvä tietää, ettei siinä siis mitään todellista vaikeutta ole... Kiitos okei.” Lopettaa 
puhelun. Juttelee kuraattorin kanssa pojan tilanteesta. Kuraattori: ”Mitäs mä teen 
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nyt?” rehtori: ”Lykkäysanomus otetaan vastaan vasta sitten, kun on ilmoittautunut 
kouluun.”

Rehtori A oli huolestunut erään oppilaan häiriökäyttäytymisestä ja kävi läpi 
tietynlaista strategista prosessia. Hän pyrki kartoittamaan oppilaan lähtötilan-
teen ja taustat ja oli miettinyt tapausta koko viikonlopun ajan. Hän keskusteli 
tilanteesta ja jatkotoimenpiteistä apulaisrehtorin, luokanopettajan sekä erityis-
opettajan kanssa. Tämän jälkeen hän tiedusteli asiaan liittyviä yksityiskohtia 
vielä puhelimitse ja halusi saada asiaan selvyyden ennen opettajainkokousta. 
Prosessin lopputulos ei varjostamisen aikana selvinnyt.

Rehtori D laati oppilashuoltoryhmän ja huoltajan kanssa strategian oppi-
laan opiskelumotivaation parantamiseksi. Kaikkien näkökulmat ja mielipiteet 
kuunneltuaan hän pohti tavoitteita ja ehdotti niiden pohjalta toimenpiteitä. Hän 
myös aikataulutti prosessin etenemisen sekä arvioinnin.

II/115

Selaa koneen tiedostoja. Oveen koputetaan. Kansliaan saapuu neljä vierasta. 
(Huoltaja, luokanvalvoja, opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja) Keskustelevat muu-
taman sanan säästä. Rehtori kertoo huoltajalle oppilashuoltoryhmän toiminnasta: 
”Tavoitteenamme on, että tiedämme mitä lapsillemme kuuluu ja miten voimme hei-
tä tukea nimenomaan kouluasioissa.” Luokanvalvoja kertoo oppilaan tilanteesta.

II/120

Rehtori kuuntelee kädet ristissä ja katsoo opettajaa. Sanoo opettajan lopetettua: 
”No okei, selvä! Mitä äiti? Tämä on tarpeellinen yhteydenotto kotoa!” Äiti kertoo 
oppilaan tilanteesta. ”Motivaatio siis puuttuu,” toteaa rehtori. Katsoo koneeltaan 
oppilaan tietoja. Luokanvalvoja ja opinto-ohjaaja kertovat oman näkemyksensä. 
Äiti jatkaa. Rehtori kuuntelee ja tekee lisäkysymyksiä.

II/125

Rehtori kysyy opolta: ”Mitä suunnitelmia on erityisopetuksella?” Opo kertoo. Kes-
kustelevat ja rehtori ehdottaa toimenpiteitä.

II/130

Rehtori katsoo koneelta jotakin ja kuuntelee muiden keskustelua. ”Pitäisikö meidän 
kutsua H tänne?” hän kysyy. Pohtivat mahdollisuutta ja päättävät olla kutsumat-
ta. Rehtori ehdottaa, että oppilas ottaisi yhteyttä opinto-ohjaajaan ja he tapaisivat 
kahdestaan ja sen jälkeen tarvittaessa järjestettäisiin uusi tällainen palaveri, johon 
myös oppilas tulisi mukaan. Ehdotus saa kannatusta. Jatkavat vielä keskustelua.

Rehtori E joutui selvittelemään oppilaiden tekemää vahinkoa iltapäiväpuistos-
sa. Hän keskusteli opettajan kanssa tapahtuneesta ilkivallasta ja pohti miten 
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parhaiten pääsisi asiassa eteenpäin. Oppilaat saapuivat kansliaan puhuteltavik-
si ja rehtori sai heidät kertomaan, mitä oli tapahtunut. He sopivat jatkotoi-
menpiteistä ja vahingon korvaamisesta. Rehtori soitti leikkipuistoon ja kertoi 
tapauksen kulusta ja lopputuloksesta.

II/45

Opehuoneessa rehtori kertoo opettajalle puistossa rikotuista ikkunoista. Pohtivat 
mahdollista syyllistä ja epäilevät tiettyä oppilasta. Keskustelevat. Rehtori kuunte-
lee ja kyselee. Opettaja kertoo oppilaan poissaolosta ja valehtelusta. Rehtori miettii 
miten saisi oppilaan tunnustamaan tekonsa: ”Mä en ymmärrä miten mä saisin sen 
sanomaan!” Pohtivat yhdessä miten saisivat oppilaan tunnustamaan ja kertomaan 
totuuden. Sopivat puhuttelusta. Rehtori lähtee opehuoneesta ja ja huikkaa mennes-
sään: ”Mä tiedän jo strategian!” Nauravat. Vastaan tulee opettaja ja sanoo: ”Ai 
oikein strategian...niin hieno sana” Nauravat kaikki. Rehtori lähtee opehuoneesta. 
Mennessään kehuu vastaantulevan naisopettajan ulkonäköä.

II/75

Pojat kuuntelevat vakavina rehtorin puhetta. Rehtori kertoo ”kanssarikollisuuden” 
merkityksestä ja teon seuraamuksista. Sopivat yhdessä mitä pitää seuraavaksi teh-
dä. Pojat ymmärtävät asian ja lupaavat mennä puistoon pyytämään tekoaan an-
teeksi. Pojat poistuvat. Rehtori menee sihteerin huoneeseen ja kertoo sihteerille 
tyytyväisenä puhuttelun tuloksesta.

II/115

(Rehtori yskii ja röhisee ja selvittelee limaista kurkkuaan) Puhuu edelleen puheli-
messa: ”Kyllä hekin ovat sillä lailla vastuussa, koska ovat olleet mukana...joo kuu-
le, me selvitellään...me halutaan kuulla...puolin ja toisin tehdään samoja juttuja, 
että saadaan ne ojennukseen! (naurahtaa)” Rehtori lopettaa puhelun iloinen ilme 
kasvoillaan. Apulaisrehtori tulee kansliaan. Rehtori sanoo hänelle iloisesti: ”An-
toivat hyvää palautetta meille, että meillä puututaan asioihin!” Hymyilevät.

Visiointistrategiat

Strategioita tulevaisuuden suhteen ei varjostamisien aikana voitu havaita ko-
vinkaan paljon. Lähinnä havainnot liittyivät lähitulevaisuuden esimerkiksi seu-
raavan syksyn suunnitteluun; opettajatilanteeseen, ryhmien muodostamiseen 
ja tilojen käyttöön. Toisaalta kaikki rehtorit toteuttivat kouluissaan opetus-
suunnitelman päivitysprosessia, joten voidaan olettaa, että he olivat pohtineet 
henkilökunnan kanssa myös pitemmän tähtäyksen visioita ja arvoperustaa.

Rehtori A pohti koulunsa kieliohjelmaa kakkosluokkalaisten valintojen yh-
teydessä ja keskusteli johtokunnan puheenjohtajan kanssa kieliohjelman järke-
vyydestä yläasteelle siirryttäessä.
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I/135

Rehtori vastaa puhelimeen. Selaa samalla kakkosluokkalaisten valintaopasta. 
”Trendiksi on kyllä noussut englanninkielen valinta A-kieleksi. Kymmenessä vuo-
dessa tämä on muuttunut hyvin paljon. Jos te asutte tällä alueella, niin paikka on 
täällä. Aion iltapäivällä ottaa asian käsittelyyn...” Antaa kyselijälle neuvoja valin-
talomakkeen täyttämisestä.

III/45 

”Siin on se mahdollisuus myös tipauttaa se pois...sehän on hirveän tärkeätä, että 
täältä tulee täysi ryhmä ranskaa” (yläasteelle).

III/50

Puhelu jatkuu: ”Luin juuri sun sähköpostias...” Kuuntelee ja hymähtelee väliin: 
”Niin, niin...ilman muuta...aivan. Tää oli siis itse asiassa lännen päätös.

Koulutulokkaiden vastaanottaminen on ala-asteen kouluissa joka keväinen 
prosessi. Varjostamisen aikana osa rehtoreista joutui käyttämään tietynlaisia 
strategioita muun muassa erityispäätöksiä tarvitsevien lasten suhteen. Rehto-
ri B pohti seuraavan syksyn luokkien muodostumista ja opettajien sijoittelua 
koskevia strategioita sekä vanhempien että opettajien kanssa. 

II/15

Opettaja saapuu. Rehtori: ”Hei! Pitäisi sopia se ekaluokkalaisten tutustumispäi-
vä!” Keskustelevat päivän toteuttamisesta. Rehtori tekee ehdotuksia ja perustelee 
ne. Opettaja myöntelee. Miettivät ajankohtaa. Rehtori ehdottaa ajankohdan:”...
siinä vaiheessa voisi olla jo selvillä se toinen maikka.” Keskustelevat toisesta eka-
luokan opettajasta. Opettaja: ”Se on kyllä aika raaka tilanne sille, kun...” ”Se on 
totta, mutta jos toinen vaihtoehto on se, että siihen tulee kuka tahansa, niin...” vas-
taa rehtori ja lisää harmissaan: ”Perhana, kun se Pekka ei ottanut sitä!” Rehtori 
katsoo opettajaa virnuillen ja sanoo: ”Se ei halunnut sun työpariksi!” Naureske-
levat yhdessä. ”Ei, se oli vitsi” selventää rehtori. ”Jos sulla tulee joku hyvä tyyppi 
mieleen, niin voit ottaa kyllä” rehtori lisää nauraen.

II/20

”Sitten oli vielä joku, joka liittyi tähän ekaluokkalaisiin...” rehtori yrittää saada 
asiaa mieleensä. Juttelevat edelleen lykkäyksistä ym. koulutulokkaisiin liittyvistä 
asioista. ”Täytyy nyt miettiä se luokkajako” sanoo rehtori. Pohtivat oppilaitten 
lukumäärää. ”Tuskin sinä haluat 39 ekaluokkalaista luokkaasi” rehtori toteaa 
nauraen. Nauravat yhdessä. Opettaja ehdottaa suurryhmää. Rehtori ilahtuu ehdo-
tuksesta: ”Ihan totta! Se ratkaisisi meidän tilanteen!” Pohtivat tilakysymyksiä ja 
rehtori ehdottaa toisen koulun vastaavanlaiseen tilanteeseen tutustumista. Miten 
siellä on toimittu. Keskustelevat. Rehtori ehdottaa liukuvaa aloitusaikaa. Hyväksyy 
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opettajan idean: ”Aivan! Totta kai!” Suunnittelevat edelleen käytännön toteutumis-
ta. ”Mä en olisi oikein uskaltanut ehdottaa tuota!” toteaa rehtori hymyillen. (On 
selvästi tyytyväinen suurryhmä-ideaan)

Rehtori D suunnitteli seuraavaa lukuvuotta huolellisesti. Hän keskusteli ryh-
mien muodostumisesta opettajien kanssa ja kertoi näille mitä se merkitsi tu-
levaisuuden kannalta. Rehtori D oli tyytyväinen itseensä, koska oli pystynyt 
aloittamaan seuraavan lukuvuoden suunnittelun jo hyvissä ajoin edellisenä 
keväänä.

I/40

Lähtee käytävään ja hissillä yläkerran kotitalousluokkaan. Astuu luokkaan ja ky-
syy oppilailta: ”Hei! Missä opettaja on? Ai siellä olet! Ei sinua oppilaista erota!” 
Opettaja naurahtaa. Keskustelevat opettajan kanssa valinnaisryhmien koosta. Reh-
tori esittelee vaihtoehtoja ja erilaisia ratkaisumalleja. ”Saatte nyt ite valita tämän 
homman” sanoo rehtori. Opettaja kertoo omia näkökulmiaan. 

I/45

Rehtori kertoo ryhmien muodostumisesta ja ehdottaa: ”Minusta olisi mukavampi, 
jos tämä toteutuisi. Sitä miellytänkö minä sinua tai häntä ei ole tässä ajateltu vaan 
kokonaisuutta. Ensi vuonna ei ole näin. Ensi vuonna...voi olla, että seuraavana 
vuonna toteutuu myös...” Perustelee vielä ratkaisuaan ja vaihtavat mielipiteitä. 
(Rehtori oli jo tehnyt ratkaisun opettajien puolesta, mutta pystyi perustelemaan 
sen)

Strategioita ohjaavat suunnitelmat

Kouluissa on olemassa monenlaisia kirjoitettuja suunnitelmia, sääntöjä ja oh-
jeistuksia jokapäiväisen toiminnan sujumiseksi. Merkittävimmät niistä ovat 
opetussuunnitelma, taloussuunnitelma, toimintakertomus ja toimintasuunni-
telma. Näiden suunnitelmien toteutumiseen on saatava johtokunnan hyväk-
syminen. Kaikki tutkimuksen rehtorit olivat juuri käyneet läpi monivuotisen 
opetussuunnitelman päivitysprosessin, jonka yhteydessä oli tarkistettu muun 
muassa koulun arvopohja sekä toiminnan tavoitteet. 

Taloussuunnitelman laatiminen on huomattava strateginen prosessi koulun 
johtamisessa ja vaikuttaa kaikkeen toimintaan koulun sisällä. Yksi rehtoreista 
oli keskellä budjetinlaatimisprosessia. Toinen taas laati toimintasuunnitelmaa 
seuraavalle vuodelle ja kolmas toimintakertomusta kuluneesta vuodesta. Toi-
mintojen sisältö riippui varjostamisien ajankohdasta. Rehtoreiden käsittelyn 
kohteina olivat myös suojelusuunnitelman päivitys, työhyvinvointisuunnitel-
maan liittyvän kyselyn järjestäminen sekä ympäristösuunnitelma. Rehtori A 
oli delegoinut suojelusuunnitelman päivityksen opettajalle ja keskusteli tämän 
kanssa siihen liittyvistä yksityiskohdista. 
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III/95

Nauraa: ”Joo okei…” Rehtori lopettaa puhelun ja menee opehuoneeseen. Kuunte-
lee opettajaa, jolla asiaa. Rypistää otsaansa ja katsoo opettajan näyttämää paperia 
(puhuvat koulun suojelusuunnitelmasta ja sen tekemisestä) Opettaja kyselee ja tar-
kentaa rehtorilta eri kohtia. (kuka on vastuussa, kun rehtori on poissa ja mikä on 
kokoontumispaikka). Pohtivat yhdessä vastauksia ja käyvät suunnitelmaa läpi.

Rehtori C valmisteli opetussuunnitelmaprosessia opettajien veso-päivää var-
ten. Veso-päivä oli tarkoitus viettää koulun ulkopuolella. Päivän aikataulu ym. 
ohjeet oli tiedotettu opettajien info-taululla. Rehtori C jakoi opettajat oppiaine-
ryhmiin ja rakensi heille valmiit paketit työskentelyä varten. 

I/105

Pohdinta jatkuu. Lähtee kansliasta. Ottaa hyllystä kansion mukaansa ja huokaa 
syvään. Kulkee pitkin ja energisin askelin opehuoneeseen. Sanoo opehuoneessa 
opettajalle: ”valmistaudu sitten tekemään biologia, mantsa ja fyssa!” Keskustele-
vat oppiaineryhmistä ja koulutuksista. Toinen opettaja tulee paikalle. Rehtori sa-
noo hänelle hymyillen: ”Pastori P valmistaa sitten uskonnon opsin!” Naurahtavat. 
”Tässä laadin juuri oppiaineryhmiä” rehtori jatkaa naurua äänessään. ”Ketä mui-
ta siihen kuuluu?” kysyy opettaja. Keskustelevat ryhmäjaoista ja rehtori selventää 
veso-päivän aikataulua (opsia tehdään veso-päivänä).

Rehtori C osallistui myös tuntikehystyöryhmään, joka oli laatinut malleja tun-
tikehyksen oikeudenmukaisempaan jakamiseen. Hän ei ollut lopputulokseen 
täysin tyytyväinen ja syytti siitä muun muassa kiireistä aikatauluaan.

III/160

Soittaa: ”En ole kyllä mihinkään kaavaan tyytyväinen. On hirveän vaikeaa löytää 
kaava, joka olis oikeudenmukainen! Malli kaksi...pidän sitä mahdottomana!” Kes-
kustelee tuntikehyskaavoista. Naureskelee välillä.

III/165

Puhuu edelleen puhelimessa. Naurahtaa kuivasti: ”On ollut niin hirveä aikataulu...
ei ole ollut aikaa kunnolla miettiä. Jos olisin tiennyt, olisin miettinyt tarkemmin. 
Varmaahan on, että jos noista malleista joku hyväksytään, niin ei sitä heti muuta-
man vuoden kuluttua vaihdeta!”

Rehtori D valmisteli toimintakertomusta apulaisrehtoreiden kanssa. Hän oli 
tyytyväinen kuluneen vuoden tapahtumien määrään ja suunnitteli kertomuksen 
pohjalta jo seuraavan lukuvuoden toimintasuunnitelmaa. Työnjako oli sovittu 
apulaisrehtoreiden kanssa ja aikataulu lyöty lukkoon.
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IV/65

Aulassa varottaa poikia kaapinovien liian rajusta käsittelystä. Kansliaan. Apu-
laisrehtori tulee. Rehtori: ”Toimitaan näin: laitetaan siltä osin, kun valmistuu ja 
lähetetään se tänään.” Keskustelevat toimintakertomuksesta ja sopivat apulaisreh-
toreitten (kaksi) osuudet. Toinen kerää kaikki materiaalit tiettyyn kansioon ja toinen 
kirjoittaa ne. Rehtori: ”Lista siitä, mitä on tehty, on valtava!”

IV/70

Rehtori antaa apulaisrehtorille ohjeita. ”Lista on huikee! Olkoon! Hyvä niin! Li-
sään tuohon OHR:ään vielä jotakin. Tämä on hyvä. Oikein hyvin tehty!” Keskuste-
levat aikatauluista ja tehtävistä ja johtokunnan hyväksymisestä.

IV/75

Juttelevat edelleen mm. seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta, jonka pitäisi 
vielä tulla seuraavalla viikolla. Rehtori: ”Ala katsella sitä pikku hiljaa..” Pohtivat 
tulevia kehittämishankkeita: ”Täytyy työryhmiä vähän miettiä. Kuka ottaa minkä-
kin kokonaisuuden hoitaakseen” sanoo rehtori. Keskustelevat tulevan juhlavuoden 
esitteestä. Rehtori: ”Kesäkuussa jo, mutta kohtuullisesti – ei liikaa. Oikeastaan 
mun pitäisi ajaa sut pois täältä”. Naureskelevat. Apulaisrehtori kertoo matkastaan 
Saksaan. Puhuvat vielä sanallisen arvioinnin pohjasta. ”Olen pudonnut kärryil-
tä...” pahoittelee apulaisrehtori. Rehtori selkiyttää tilannetta. Sopivat aikataulusta. 
Apulaisrehtori poistuu.
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Kuvio 18. Rehtoreiden strategisiin toimintoihin käyttämä aika.
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5.1.6 Tunnetaidot

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli tarkastella rehtoreiden persoonan 
vaikutusta johtamistyöhön erityisesti tunnetaitojen näkökulmasta. Tarkoitus 
oli selvittää kuinka paljon tunneälyyn liittyviä taitoja käytännön toiminnasta 
pystyttiin havaitsemaan ja miten rehtorit itse arvioivat niiden osuutta työssään. 
Koska rehtorin persoonan vaikutus koulun toimintakulttuurin muodostumiseen 
on kiinnostanut tutkijaa jo pitkään, hän on käyttänyt tämän alueen tutkimiseen 
ja pohtimiseen runsaasti aikaa.

Tutkimus lähti havainnoimaan rehtoreitten tunnetaitoja Daniel Golemanin 
(1998, 42) tunneälyluokituksen (luku 3.4) pohjalta. Goleman jakaa tunneälyn 
henkilökohtaisiin taitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Hän luettelee viisi tun-
neälyn osa-aluetta, jotka koostuvat 25 eri tunnetaidosta. Goleman kuitenkin 
korostaa, ettei kukaan ole täydellinen vaan jokaisella on omat vahvat ja heikot 
puolensa ja että tie ”huipulle” voi olla hyvinkin erilainen eri yksilöiden koh-
dalla. Tärkeintä hänen mielestään on, että vahvat tunnetaidot jakaantuvat tasai-
sesti eri osa-alueille. Tällaisia vahvoja tunnetaitoja pitäisikin hänen mielestään 
olla tarpeeksi paljon – vähintään kuusi, jotta menestys olisi taattu. 

Tutkimuksen edetessä kävi selväksi, ettei ulkopuolinen tarkkailija pysty-
nyt havainnoimaan mitä koehenkilön mielessä liikkui milloinkin. Sosiaaliset 
taidot oli helpompi varjostuksessa havaita, mutta henkilökohtaiset taidot – 
esimerkiksi itsetuntemus – oli vaikea luokitella. Itsetuntemus tuli paremmin 
esille rehtoreitten itsearviointikyselyssä (luku 5.4). Ongelmaksi muodostui 
myös toimintoihin liittyvän tunneälyn luokittelu, koska havaintojen mukaan 
lähes kaikkiin koulun johtamiseen liittyviin toimintoihin sisältyi jonkinlaista 
tunneälyä. Tämän vuoksi niiden kerääminen ja luokittelu vei runsaasti aikaa. 
Rehtorin työ on ihmisten kanssa olemista eli ihmissuhdetyötä, jossa tarvitaan 
nimenomaan tunneälyä ja tunnetaitoja. Isosomppi toteaakin, että ”johtaja on 
suhdetoimintahenkilö myös koulun sisällä. Ristiriitatilanteiden välttäminen, 
kaikkien osapuolten huomioon ottaminen ja diplomatian keinot ovat osa tätä 
suhdetoimintaa.” (Isosomppi 1996, 56.)

Vuorovaikutustilanteiden hallitseminen – valitusten kuuntelu, sovittelu, 
luova ajattelu, taitava verbaliikka – sekä ihmissuhteisiin liittyvät ongelmanrat-
kaisut olivat rehtorin jokapäiväistä ja lähes jokahetkistä toimintaa. Tästä johtu-
en tämän luvun lainaukset varjostusmateriaalista saattavat olla jossain määrin 
samoja kuin edellisissä luvuissa esitetyt. Yksittäiseen toimintoon sisältyy tut-
kimuksen luokituksen mukaan monenlaisia elementtejä arjen pyörityksestä ja 
toiminnan laadusta tunneälyn käyttämiseen ja strategiseen ajatteluun.

Havaittujen tunneilmaisujen jakaminen Golemanin luokituksen mukaisesti 
oli näin ollen hankalaa ja jopa mahdotonta, koska niitä ei pystytty selkeästi 
osoittamaan mihinkään yksittäiseen kategoriaan. Sama varjostuksessa havaittu 
tilanne ja siinä osoitettu tunne saattoi sopia sekä henkilökohtaisiin että sosiaa-
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lisiin taitoihin. Sosiaalisiin tilanteisiin taas sisältyi aina myös henkilökohtaisia 
tunteita. Tästä huolimatta tutkimus käytti Golemanin luomaa jaottelua jonkin-
laisena runkona ja luokitteli henkilökohtaisiin taitoihin kuuluvat tunnetaidot 
ulospäin näkyvien tunneilmausten perusteella.

Henkilökohtaisiin taitoihin kuuluvat Golemanin mukaan itsetuntemus, 
joka pitää sisällään tietoisuuden omista tunteista, itsearvioinnin ja itseluotta-
muksen. Tähän tutkija vielä lisäsi lähinnä tietoisuuteen omista tunteista liittyen 
tietoisuuden omasta hyvinvoinnistaan. Itsehallintaan liittyy Golemanin mu-
kaan itsekuri, luotettavuus, tunnollisuus, joustavuus ja innovatiivisuus. Tähän 
tutkija liitti vielä jämäkkyyden. Motivoitumiseen Goleman sanoo kuuluvan 
kunnianhimon, sitoutumisen, aloitekyvyn sekä optimismin. 

Sosiaalisiin taitoihin kuuluviksi Goleman luokittelee empatian eli muiden 
ymmärtämisen, muiden kehittämisen, palvelualttiuden, moninaisuuden hyväk-
sikäytön sekä yhteisötuntuman. Näihin kuuluvat myös varsinaiset sosiaaliset 
taidot eli vuorovaikutustaidot: vaikuttaminen, viestintä, ristiriitojen hallinta, 
johtajuus, muutosvalmius, suhteiden solmiminen, yhteistyö sekä tiimityötai-
dot. Tässä tutkimuksessa havaittuja tunnetaitoja peilattiin näihin Golemanin 
luokittelemiin tunnetaitoihin. 

Goleman ei omassa luokituksessaan erottanut huumoria varsinaisesti 
omaksi alueekseen, mutta varjostamisen aikana havaittu runsas ilon ja huumo-
rin käyttö johtamisessa antoi tutkijalle aiheen merkitä se erikseen omaksi alu-
eekseen sosiaalisiin taitoihin. Huumorin osuutta johtamisessa ei ole kovinkaan 
runsaasti tutkittu – jos ollenkaan. Kuitenkin sen merkitys yhtenä vuorovaiku-
tuskeinona on huomattava. ”Nauru pidentää johtamista” toteavat Hannukainen 
ym. ja jatkavat, että ”Huumori, tai laajemmin keventäminen, hymyn luonti, 
kääntää asioita päälaelleen ja toimii siten tosiasioilla johtamisen vastapoolina. 
Huumori, joka ei loukkaa eikä ole pelkkää vitsailua ja hörinää vaan liittyy 
likeisesti käsiteltäviin asioihin, voi yhdistää ihmisiä erinomaisella tavalla.” 
(Hannukainen ym. 2006, 188.)

 Tunnetaitojen havainnointi jäi siis yksinomaan tutkijan tekemien kuvaus-
ten varaan. Tutkija kuvasi ja luokitteli tunnetilan rehtoreiden ulkoisten tunneil-
mausten – eleiden ja ilmeiden – sekä toimintojen perusteella. Tutkijan omat 
arvelut siitä, mitä rehtori sisimmässään tunsi, eivät olleet tutkimuksen kannalta 
luotettavia tietoja eikä niitä kirjattu muistiin. Seuraava luokitus perustuu siis 
tutkijan konkreettisiin havaintoihin rehtoreitten tunnetaidoista. Luokiteltu tun-
ne tuli näkyvästi esille rehtorin olemuksesta tai puheesta. 
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Kuvio 19. Rehtoreiden tunnetaitoja vaativiin toimintoihin käyttämä aika.

Rehtori A:n henkilökohtaiset tunnetaidot 

Rehtori A pystyi tunnustamaan virheensä ja pyytämään anteeksi. Hän osoitti 
olevansa tyytymätön tiettyyn osioon opetussuunnitelmatyössä, oli huolestunut 
opettajan pärjäämisestä retkellä ja tunsi väsymystä ja masentuneisuutta vai-
kean oppilasasian hoitamisesta. Hän paneutui oppilasasioihin perusteellisesti 
opettajien kanssa keskustellen ja oppilaan parasta ajatellen. Hän kuunteli huo-
lellisesti opettajien mielipiteitä ja teki ratkaisunsa näiden mielipiteet huomi-
oonottaen. Kriisitilanteessa (oppilaan vanhemman kuolema) hän tunsi surua 
ja huolta jatkotoimenpiteistä. Hän informoi asiasta kriisiryhmää ja eteni asian 
käsittelyssä kriisisuunnitelman mukaisesti.

I/65

Opettaja kertoo jostain oppilaasta, joka on käyttäytynyt huonosti. ”Oletko jutellut 
Liisan kanssa asiasta?” kysyy rehtori. ”Hyvä.” Rehtori jatkaa matalalla äänellä: 
”Täytyy myöntää, että on kauhean surullista... Pirjo tulee jossain vaiheessa jutte-
lemaan...” 

I/80

Rehtori pyytää opettajaa (=apulaisrehtori) hetkeksi käytävään juttelemaan. Kes-
kustelevat hiljaisella äänellä huonosti käyttäytyneestä oppilaasta. Opettaja ku-
vailee tapahtunutta. Rehtori myötäilee ja tekee lisäkysymyksiä. Nostaa jalkansa 
tuolille. Pohtivat yhdessä opettajan ja oppilaan kohtaamista. ”En ollut eilen siinä 
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mukana, mutta...” rehtori kertoo jälkitilanteesta. ”Mun pitää soittaa sinne” sanoo 
rehtori ”selvitän tänään vielä tilannetta.” ”Tämä on vaikea asia” sanoo opettaja. 
Rehtori myöntää.

I/95

Rehtori pyytää opettajan käytävään. Hän kertoo opettajalle: ”Olen miettinyt M:n 
asioita koko aamupäivän.” Opettaja kuvailee pojan elämäntilannetta ja toivoo 
ymmärrystä. ”Miten me sitten voisimme turvata tämän kuvion muiden kannalta” 
pohtii rehtori. ”Olisiko tämä OHR:n asia selvittää” ehdottaa opettaja. ”Sulla on 
siis sellainen tunne, että...” aloittaa rehtori ”apua ja äkkiä, mutta ei pois ja äkkiä!” 
jatkaa opettaja.

Varjostuksen aikana rehtori A selvitti koulutulokkaiden määriä ja oli tyytyväi-
nen ja toiveikas muodostaessaan seuraavan syksyn ryhmiä. Uuden koulutulok-
kaan ilmoittautuessa hän osoitti erityisen suurta iloa ja innostusta. Toisaalta 
koulun toimiminen kahdessa eri pisteessä aiheutti omat ongelmansa oppilai-
den sijoittelussa.

IV/70

Huikkaa sihteerille naurusuin: ”Hei mä löysin vielä yhden!” Kirjoittaa.

IV/75

Istuu työpöytänsä äärellä edelleen. Huokaa syvään. (sijoittelee oppilaita eri pis-
teisiin ja muodostaa ryhmiä). Selaa välillä konettaan. Huokaa taas ja sanoo: ”Jos 
olisimme kaikki saman katon alla, ei olisi tätä ongelmaa”.

Kirjoittaessaan ja lukiessaan tietokoneen ääressä rehtori A huokasi moneen 
kertaan. Vaikea oppilasasia oli vaivannut häntä koko viikonlopun ja pyöri hä-
nen mielessään edelleen. 

II/20

Ottaa pöydältä paperin ja menee sihteerin huoneeseen faksaamaan sen. Palaa työ-
pöytänsä ääreen. Näpyttelee. Huokaa, lukee ja näpyttelee edelleen. Selaa välillä 
pöydällä olevia papereita. Yskii.

III/0

Rehtori istuu kansliassaan työpöytänsä ääressä (kirjoittaa opettajille viikko-ohjel-
maansa ja lähettää sen sähköpostina kaikille). Nojautuu taaksepäin tuolissaan ja 
huokaa syvään (Edellinen perjantai oli päättynyt vaikeaan ohr-kokoukseen ja aja-
tukset pyörivät siinä vieläkin).
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III/5

Näpyttelee konettaan. Huokaa.

Rehtori A:n tunnollisuus näkyi siinä, että hän oli töissä, vaikka oli sairasta-
nut jo pitkään vaikeaa yskää. Yskiminen oli välillä hyvinkin rajua ja näytti ja 
kuulosti pahalta. Siitä huolimatta rehtori A oli työpaikalla ja hoiti tehtävänsä. 
Opettajainhuoneessa vieraillessaan hän keskusteli opettajien kanssa hyväntuu-
lisena ja kuunteli ja kommentoi heidän asioitaan rauhallisesti silmiin katsoen. 
Hänen äänensä oli matala ja harkitseva. Ollessaan pahoillaan jostain hänen 
äänensä mataloitui vielä entisestään.

I/40

Soittaa. Ehdottaa koriskerholaisille ulkoliikuntaa. Rehtorin ääni hiljenee ja ma-
taloituu. ”Ei näitä kovin monta tällaista iltaa tule.” Lopettaa puhelun ja näkee 
sihteerin huoneessa opettajan. ”Moi Kaisa!”. Tervehtii iloisesti.

Rehtori A hallitsi tunteensa hyvin. Varjostamisen aikana hän ei menettänyt 
malttiaan kertaakaan eikä hermostunut mistään. Hänen äänensä ja olemuksen-
sa pysyivät rauhallisina vaikeidenkin tilanteiden edessä. Hän säilytti katsekon-
taktin ja kuunteli tarkkaavaisesti opettajien huolenaiheita. Kaikissa tilanteissa 
hän pyrki auttamaan opettajia vierailemalla esimerkiksi luokissa, puhuttele-
malla oppilaita ja kuuluttamalla keskusradion kautta päivittäisiä ohjeita. Vai-
keissa tilanteissa hän esitti heille ratkaisumalleja ja pohti heidän kanssaan eri-
laisia vaihtoehtoja. Hän myös otti yhteyttä kollegoihin ja virastoon opettajien 
esittämistä ongelmista sekä faksasi ja postitti papereita heidän puolestaan.

Rehtori A oli tyytyväinen ja innostunut koulussa meneillään olevasta pro-
jektista. Hän oli selvästi ylpeä omasta koulustaan.

IV/0

Rehtori kuuntelee kiinnostuneena ja kommentoi. Toinen opettaja liittyy keskuste-
luun. Naureskelevat ja juttelevat ”hautomisongelmista”. Opettajat ja rehtori ovat 
innoissaan projektista. Rehtori nauraa iloisesti. Opettaja sanoo rehtorille: ”Sähän 
olit sanonut nukkuvasi yön yli!” Naureskelevat.

I/105

Kertoo sihteerille käyttöanomuksesta, joka oli tullut postissa. Sihteeri tuo pape-
riversion anomuslomakkeesta. Rehtori etsii sitä koneeltaan. ”Koulumme on niin 
suosittu!” rehtori toteaa.
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Rehtori A:n sosiaaliset tunnetaidot 

Empatian osoittaminen tuli esille rehtori A:n varjostamisien aikana useaan ker-
taan. Hän osallistui opettajien huoliin ja ongelmiin kuuntelemalla ja yrittämäl-
lä auttaa. Vaikean oppilasongelman kohdatessaan hän pohti asiaa huolellisesti 
opettajan kanssa ja osoitti olevansa pahoillaan ja huolestunut. Hän keskusteli 
myös oppilaan kanssa tämän ongelmista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista. 
Asia oli vaivannut hänen mieltään koko viikonlopun. Empatiaa rehtori A osoit-
ti myös huoltajansa menettäneen oppilaan asiaa käsitellessään. Hän oli surulli-
nen oppilaan puolesta ja pohti keinoja tämän auttamiseksi ja tukemiseksi.

IV/95

Juttelevat edelleen tilanteesta ja toimenpiteistä. Ovat surullisia. Apulaisrehtori: 
”Voi kauheata!” Tytön opettaja lopettaa puhelun ja tulee keskusteluun mukaan. 
Neuvottelevat tilanteesta. Rehtori: ”Tota...sitä luokkaa pitäisi...mitä luokalle voi 
kertoa?” Pohtivat yhdessä toimenpiteitä. Rehtori: ”Koulun kriisisuunnitelma ete-
nee niin, että jossain vaiheessa luokalle täytyy kertoa...mä mietin sitä kotona...että 
tytön ei tarvitse salata isänsä kuolemaa.” Keskustelevat edelleen tilanteesta.

Rehtori A teki yhteistyötä opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Emännän 
kanssa hän järjesteli ongelmallisen tilanteen, kun tieto hiihtoretkelle valmistet-
tavista eväistä ei ollut kantautunut emännän korviin. Kouluisännän kanssa hän 
taas keskusteli opettajien pääsystä koulun tiloihin myös kouluajan ulkopuo-
lella. Ristiriitojen ilmaantuessa hän hallitsi itsensä ja säilytti rauhallisuuden. 
Tyytymättömyyden saattoi huomata vain otsan rypistyksestä tai puheen ma-
taloitumisesta. Hän kuunteli muiden ehdotuksia ja mielipiteitä ja kysyi heiltä 
myös neuvoja. Viestinnän hän hoiti sekä sähköpostin että puhelimen välityk-
sellä. Hän saattoi esimerkiksi soittaa opettajalle luokkaan kesken oppitunnin ja 
hoitaa jonkin akuutin asian välittömästi. Vaikeaa oppilasasiaa hoitaessaan hän 
kävi kesken oppitunnin hakemassa opettajan luokasta käytävään keskustele-
maan. Hän pystyi myös ilmaisemaan tyytymättömyytensä opettajan ilmoitta-
essa poissaolostaan kokouksesta. 

I/30

Pohtivat edelleen kahden avaimen ongelmaa. Rehtori: ”Oletteko yhtään jutelleet 
tästä K:n kanssa?” ”En ole vielä ajatellut tätä loppuun saakka. Opettajat ovat tot-
tuneet kulkemaan edestakaisin. Kerron tästä tänään opettajakokouksessa ja jatkos-
ta täytyy jutella uudestaan.” Siirtyvät keskustelemaan vanhempainilloista. Koului-
säntä: ”Voitko laittaa lapun siitä?” Rehtori: ”En olekaan laittanut sitä vielä. Se on 
mun moka.” Rehtori kertoo seuraavan viikon vanhempainilloista, tuolien määrästä 
ym. Kouluisäntä: ”Onko silloin kerho?” Rehtori: ”Se täytyy perua”.
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I/55

Opettaja tulee kansliaan ja ilmoittaa, ettei voi tulla iltapäivän opekokoukseen. 
”Tämä on kyllä tosi huono juttu” sanoo rehtori hitaasti, matalalla äänellä. Opetta-
ja selittää syyn miksi ei voi tulla. On tullut äkillinen este hänestä riippumattomista 
syistä. ”Pidä huoli sitten siitä, että kuulet kaikki kokouksen asiat!” Rehtori selittää 
mitä asioita kokouksessa tullaan käsittelemään.

I/85

”Se, mitä pojan hyväksi tällä hetkellä tehdään, ei riitä” toteaa rehtori. ”Opettajat 
eivät kohta uskalla valvoa välitunteja” sanoo opettaja. ”Olen iloinen R:n toppuut-
telusta. Joka tapauksessa soitan tästä. Jutellaan vielä ennen kokousta. Menen nyt 
katsomaan onko se poika koulussa.”. Koputtaa erään luokan ovelle ja menee si-
sään. ”Hyvää aamupäivää” Oppilaat nousevat ylös.

Huumoria ja naurua esiintyi rehtori A:n toiminnassa runsaasti. Opettajain-
huoneessa vieraillessaan hän oli hyväntuulinen ja hymyili ja nauroi opettajien 
kanssa. Hän tervehti opettajia iloisesti, vitsaili ja laski leikkiä. Myös sihteerin-
sä kanssa rehtori A nauroi useasti samoin kuin jutellessaan puhelimessa kolle-
goiden, johtokunnan puheenjohtajan tai viraston väen kanssa.

II/100

Selailee papereita pöydällään ja näpyttelee konettaan. Nousee ja lähtee opehuo-
neeseen. Tervehtii opettajia ja menee pöydän ääreen. Tutkii pöydän antimia hy-
myillen: ”Kuka on tuonut?” Opettaja kysyy jotain. Rehtori istuu tämän eteen ja 
kuuntelee silmiin katsoen. Juttelevat integraatioista ja erityisopetuksesta. Rehtori 
kertoo vanhempainillasta. Toinen opettaja tulee kertomaan jostain hauskasta tilan-
teesta mikä liittyy kielivalintaan. Nauravat.

II/105

”Suuri kielijuhla!” sanoo rehtori nauraen. Saa yskänpuuskan (on ollut pitkään 
puolikuntoinen). Rehtori istuu pöydän ääressä ja juttelee opettajien kanssa. Kuun-
telee tarkkaavaisena toista katsoen. Kommentoi ja tekee kysymyksiä.

III/35

Opettaja: ”Ketä kannatit?” Vitsailevat ja naureskelevat. Rehtori seisoo pöydän 
vierellä ja juo kahvia. Keskustelee opettajien kanssa. Opettaja nauraen: ”Sehän 
riippuu Pekasta!” (kenestä tulee minkäkin luokan opettaja). Nauravat yhdessä. 
Lähtee kahvikupin kanssa kansliaan.
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IV/25

Menee juttelemaan sihteerin kanssa. Tervehtii siellä olevaa opettajaa (ortodoksi-
oppilaat ovat menossa Uspenskin katedraaliin) ja jää juttelemaan tämän kanssa. 
”Te lähette retkeilemään...” sanoo opettajalle hymyillen. ”Joo tuu mukaan!” vas-
taa opettaja nauraen. Opettaja kertoo rehtorille huvittavista tilanteista oppilaiden 
kanssa. Nauravat iloisesti.

Rehtori A
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Kuvio 20. Taustatekijöiden vaikutus rehtori A:n toimintoihin (%:a kokonaisajankäy-
töstä).

Rehtori B:n henkilökohtaiset tunnetaidot

Varjostamisen aikana rehtori B:stä välittyi runsaasti ulospäin näkyviä tunteita. 
Hän harmitteli ääneen taipumustaan hukata tavaroita, oli tyytymätön lasten-
suojelun toimintaan ja pettynyt opettajan kieltäytymiseen ensimmäisen luokan 
opettamisesta. Yhtenä aamuna hän haukotteli pitkään, koska aamulenkki oli 
jäänyt tekemättä. Hän pohti hymyillen opettajien kanssa omaa työtään rehto-
rina ja sen jatkamisen järkevyyttä. Rehtori B oli harmistunut siitä, ettei ollut 
ehtinyt työpäivän aikana laatia koulun budjettia. 

II/125

Rehtori ottaa teetä ja istuu sohvalle. Keskustelee opettajien kanssa. ”Jos jollain 
on mulle akuuttia asiaa maanantaina, niin olen kotona tekemässä budjettia. Ellen 
sitten tee viikonloppuna, mutta tuskin. Tulin tänne tänään kello seitsemän ja olen 
saanut kaksi riviä aikaiseksi.” Opettajat kieltävät rehtoria viikonlopputöistä.
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II/130

Rehtori istuu sohvalla opettajien kanssa. Juttelevat oppilaiden katolla kävelemises-
tä ja Jäätteenmäki-Manninen-tapauksesta. Rehtori pohtii omaa työtään naureskel-
len: ”Kun mä tän viikonlopun tein kotona töitä, niin päätin hakea luokanopettajan 
virkaa!”

Vanhempaintilaisuuden jälkeen rehtori B oli tyytyväinen vaikkakin samalla 
pahoitteli vanhempien vähäistä määrää. Tilaisuudessa rehtori esiintyi vapautu-
neesti ja luontevasti ja vastaili kysymyksiin rauhallisesti yhdessä apulaisrehto-
rin ja oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa. 

Erittäin iloinen rehtori B oli siitä, että eräs opettaja vihdoinkin suostui me-
nemään toisen koulun tiedotustilaisuuteen kertomaan koulun kokemuksista 
opettajien palkkausmenetelmästä. Hän kävi etukäteen opettajan kanssa läpi 
tiedotettavat asiat eli mitä tilaisuudessa voi puhua esimerkiksi opettajien palk-
ka-asioista, ja antoi tälle runsaasti asiaan liittyvää materiaalia. 

III/15

”Tuupa tänne!” rehtori sanoo Liisalle. Siirtyvät kansliaan. Rehtori selventää vielä 
mistä on kysymys ääntään madaltaen: ”...ettei vaan kukaan vedä hernettä nenään-
sä...” ja antaa neuvoja siitä, mitä voi näyttää ja mitä ei. ”Ettei esimerkiksi opetta-
jan nimi näy.” hän täsmentää.

III/20

Rehtori kerää vielä opettajalle materiaalia ja sanoo iloisena: ”Tosi kiva, kun me-
net, koska lupasin, että meiltä joku tulee. Ja kun kyselin eikä kukaan halunnut!” 
Opettaja kysyy, miksei rehtori itse mene. ”Haluavat nimenomaan opettajan sinne. 
Ja se on kyllä hyvä niin.” vastaa rehtori. Keskustelevat edelleen siitä, mitä tietoja 
voi kertoa ja mitä ei.

I/125

Lähtee kansliasta. Menee opehuoneeseen. Tervehtii opettajia. Miesopettaja kysyy: 
”Miten meni?” Rehtori: ”No vähän turhauttavaa oli, kun niitä oli niin vähän.” 
rehtori kertoo tilaisuudesta opettajalle.

I/175

Lukee sähköpostia ja kirjoittaa. Menee monistamoon ja vaihtaa iloisesti muutaman 
sanan päiväkodin johtajan kanssa. Ruokailun suhteen oli tullut joku sekaannus. 
Rehtori hymyillen: ”Tekeville sattuu! Sellaista se on, kun kaikki kaatuu päälle ja on 
tuhat asiaa muistettava.” Naureskelevat.
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III/5

Istuu tuolilleen ja etsii jotakin paperipinosta: ”Mä olen kyllä hyvä hukkaamaan 
tavaroita!” Löytää kalenterin ja alkaa näpytellä konettaan. Tutkii välillä allakkaa.

Rehtori B ei suuttunut eikä hermostunut varjostusten aikana kertaakaan. Hä-
nestä huokui positiivista energiaa ja hän oli hyväntuulinen ja reipas. Välillä 
hän taivasteli sähköpostin määrää ja tietokoneen temppuilua, mutta säilytti 
silti rauhallisuutensa. Hän pystyi myöntämään tietämättömyytensä ja kysy-
mään neuvoa esimerkiksi apulaisrehtorilta. Seuraavan syksyn ensimmäisten 
luokkien tilanne huolestutti häntä jonkin verran. Hän ilahtui opettajan hyvästä 
ideasta ja he pohtivat yhdessä luokkatilannetta. Rehtori kannusti opettajaa ke-
hittämään ideaansa eteenpäin. 

II/20

Opettaja ehdottaa suurryhmää. Rehtori ilahtuu ehdotuksesta: ”Ihan totta! Se rat-
kaisisi meidän tilanteen!” Pohtivat tilakysymyksiä ja rehtori ehdottaa toisen koulun 
vastaavanlaiseen tilanteeseen tutustumista. Miten siellä on toimittu. Keskustelevat. 
Rehtori ehdottaa liukuvaa aloitusaikaa. Hyväksyy opettajan idean: ”Aivan! Totta 
kai!” Suunnittelevat edelleen käytännön toteutumista. ”Mä en olisi oikein uskalta-
nut ehdottaa tuota!” toteaa rehtori hymyillen. (On selvästi tyytyväinen suurryhmä-
ideaan)

II/85

Rehtori juttelee laitteita kokoavan miesopettajan kanssa budjettiin liittyvistä epä-
selvyyksistä. Rehtorin mielestä kummallisille tileille oli pantu kuluja: ”En tiennyt-
kään, että meillä on erityisluokkia!” hymähtelee ja naureskelee ihmetellen. Jutte-
levat ja pohdiskelevat asiaa. ”No on siellä paljon muutakin, mitä en ymmärrä!” 
huikkaa vielä lähtiessään.

Varjostamisen aikana rehtori B sai positiivisen viestin koulun taloudellisesta 
tilanteesta. Hän vei viestin välittömästi opettajainhuoneen ilmoitustaululle ja 
yritti järjestää opettajakunnalle pullakahvit asian kunniaksi. Koulun keittiö-
emäntä kertoi hänelle myös positiivisen uutisen ja he iloitsivat yhdessä. 

Päiväkodin esikouluryhmä toimi samassa rakennuksessa kuin rehtori B:n 
koulu. Yhteistyö päiväkodin johtajan kanssa sujui näin ollen vaivattomasti. He 
harmittelivat joidenkin tilaisuuksien päällekkäisyyksiä.

II/135

Syö ja näpyttelee. Huudahtaa yhtäkkiä: ”Jesssssssss!” (Sai sähköpostin, joka liit-
tyi koulun tulokseen) Nousee ja käy merkkaamassa uutisen opettajien infotaululle. 
Palaa kansliaan.
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IV/115

Edelleen sähköpostien kimpussa. Näpyttelee ja lueskelee. ”Terve!” keittiöemäntä 
huikkaa iloisena ovelta. ”Ai kun sitä ollaan ruskeita!” Rehtori ilostuu keittiöemän-
nän vierailusta. Juttelevat ruokailuaikataulusta. ”Kuule Riitta (emäntä)! Lisää 
vieraita tulossa!” Rehtori antaa emännälle jonkun monisteen, joka koskee tulevia 
vierailijoita. ”Oletko kuullut muuten hyviä uutisia?” kysyy emäntä rehtorilta. ”Ol-
laan Helsingin koulujen paras tiimi!” Rehtori onnittelee iloisena. ”Voi vitsi! Toihan 
pitää hehkuttaa koko koulun tietoon! Voi kun kiva!” riemuitsee rehtori.

IV55

”Meiltä tulee värikäs porukka. Osa tosi nohevia”, sanoo päiväkodin johtaja. ”Mitä 
nohevia” kysyy rehtori naureskellen. Rehtori kertoo erään koulutulokkaan ilmoit-
tautumisesta (äiti oli itkenyt). Päivittelevät yhdessä aikatauluongelmia ja päällek-
käisiä tilaisuuksia. ”Yritän selvittää miten tämä hoidetaan. No voi kökkö!”

Rehtori B:n sosiaaliset tunnetaidot

Sosiaaliset taidot näkyivät rehtori B:n toiminnassa selkeästi. Hän keskusteli 
kaikkien kanssa iloisesti ja luontevasti. Hän otti huomioon tiedottamisen tär-
keyden muun muassa oppilasarvioinnista. Koulutulokkaiden vanhempien ti-
laisuudessa hän kertoi koulun käytänteistä avoimesti ja vastasi kysymyksiin 
vapautuneesti. Hän myös osallistui koulun tilaisuuteen juhlasalissa ja puuttui 
oppilaiden käyttäytymiseen. Tilaisuuden jälkeen hän antoi opettajille positii-
vista palautetta.

Palvelualttiutta hän osoitti menemällä välittömästi hoitamaan poissaolevan 
opettajan välituntivalvonnan ja lupaamalla hoitaa osan koulutukseen menevän 
opettajan tunneista. Rehtori B etsi opettajille lomakkeita, neuvoi ja opasti hei-
tä, ilmoitti heille koulutuksista, hankki poislähteville opettajille Muumi-muke-
ja ja keräsi materiaalia tiedotustilaisuuteen lähtevälle opettajalle.

II/60

Näpyttelee edelleen. Taustalta kuuluu oppilaiden hälinää. (Ovat siirtymässä juh-
lasaliin.) Opettaja tulee näytelmäpuku päällään kanslian ovelle ja sanoo: ”Hei! 
Tulethan katsomaan meidän kalevalaspektaakkelia, kun ollaan valmisteltu niin pit-
kään!” ”Tulen...itse asiassa jo varmistelinkin sitä, kun kuulin ääntä” vastaa rehtori 
iloisesti nauraen. Opettaja poistuu. Rehtori jatkaa näpyttelyä.

II/75

Seuraa ohjelmaa välillä naureskellen. Tarkkailee välillä oppilaitten käytöstä. Ottaa 
em. opettajan kanssa osaa parileikkiin. Oppilaat riehaantuvat ja alkavat pelleillä 
leikkiessään. Rehtori nousee ja menee rauhoittamaan oppilaita. Kulkee oppilaitten 
joukossa ja puuttuu pelleilyyn.
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Empatiaa rehtori B osoitti monin tavoin. Hän huolehti jalkansa loukanneesta 
tytöstä, tiedusteli opettajan vointia tämän ottaessa lääkettä ja kuunteli tarkkaa-
vaisesti opettajan kertomusta huonosti käyttäytyneestä oppilaasta. Hän terveh-
ti iloisesti koulunkäyntiavustajaa ja tiedusteli tämän lukujärjestykseen liittyviä 
asioita sekä vointia. Opettajien hyvinvoinnista hän huolehti muun muassa jär-
jestelemällä heille yhteisen tapahtuman lukuvuoden päätteeksi.

II/25

Rehtori menee tiskipöydän ääreen ottamaan teetä. Opettaja on ottamassa vesila-
sillista nielaistaakseen pillerin. ”Onko sulla pää kipeä?” kysyy rehtori. Opettaja 
myöntää ja selittää jotakin syömättä jääneestä aamupalasta. Rehtori kuuntelee ja 
tokaisee: ”No en sano mitään!” Rehtori palaa teekupin kanssa kansliaan.

I/140

Rehtori sulkee oven. Juttelee open kanssa hiljaisella äänellä välillä naureskellen 
tulevan lauantain tilaisuudesta (tekeillä joku ”mieletön happening”). Sopivat aika-
tauluista ja osallistujista. Opettaja pyytää rehtoria puoliksi hymyillen (tietää rehto-
rin haluttomuuden) lausumaan alkajaissanat... ”koska se olisi meille niin tärkeää”. 
Naurua. Rehtori: ”Sähän tiedät, että...” Ope: ”Niin, niin, niin...mikä toi tollanen 
rehtori on...” Rehtori: ”No se on tällainen rehtori!” Naurua.

IV/5

Irrottaa joitakin papereita seinältä ja heittää ne roskakoriin. Kouluavustaja saapuu 
opehuoneeseen. Rehtori tervehtii häntä iloisesti ja kysyy ”no selvisikö se lukujär-
jestys?” Kouluavustaja kertoo olevansa vieläkin vähän huonokuntoinen. ”Ai sä oot 
ollu kipee vai?” Keskustelevat hetken lääkärissäkäynnistä. ”Ai onks Liisakin ollut 
kipeä?”

Rehtori B:n toiminnassa oli huumorilla merkittävä rooli. Hän nauroi paljon ja 
iloinen pilke silmässä keskusteli välillä vakavistakin aiheista opettajainhuo-
neessa. Opettajatkin olivat iloisia ja vitsailivat ja kiusoittelivat toisiaan sopui-
sasti. Nauru raikui opettajainhuoneessa useasti. Huumoria nähtiin muun mu-
assa opettajainhuoneen nurkassa seisovassa oudossa paperirullassa, rehtorin 
työhön orientoitumisessa, todistusten katoamisessa, opettajan kouluttautumi-
sessa jne. Rehtori B osasi nauraa myös itselleen ja teki itsestään pilaa useissa 
eri tilanteissa. Hän ei myöskään loukkaantunut opettajien kiusoitellessa häntä 
vaan nauroi heidän mukanaan. Kansliaan palatessaan hän päivitteli sihteerille 
opettajainhuoneen ”kovaa vauhtia” hymy huulillaan.

Myös koulutulokkaiden vanhempien tilaisuudessa rehtori B nauroi paljon 
ja sai tunnelman iloiseksi ja vapautuneeksi.
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I/10

Rehtori menee käytävään. Tapaa oppilaan vanhemman ja neuvoo tämän oikeaan 
paikkaan. Kulkee vanhemman kanssa ilmaisutaidon tilan ovelle ja keskustelee 
samalla tämän kanssa koulutulokkaasta. (Koulutulokkaat ovat jääneet luokkaan 
tulevien opettajien kanssa ja vanhemmat saapuvat omaan tilaisuuteensa) Rehtori 
nauraa iloisesti ja huudahtaa: ”Kato! Jonossa sitä tullaan!” Kättelee vanhemmat 
hymyillen: ”Huomenta! Sanon tälleen virallisesti!” Siirtyvät nauraen ilmaisutai-
don tilaan.

III/75

Kouluisäntä tulee tutkimaan opehuoneen seinustalla olevaa kummallista, valtavaa 
paperirullaa. Miettivät mikä se mahtaa olla ja mihin se pitäisi viedä. Joku ehdottaa 
sitä vessapaperiksi. Kaikki nauravat. ”Hei, ihan oikeesti! Meillä on ihan älyttömän 
kalliit paperikulut meidän koulussa verrattuna muihin kouluihin!” huudahtaa reh-
tori. Naureskelua. ”Mä ihan oikeesti rupesin miettimään sitä...” hän jatkaa. Kaikki 
yhdessä pohtivat asiaa hyväntahtoisesti virnuillen.

III/125

Rehtori palaa opehuoneeseen ja sanoo opettajille kuuluvalla äänellä: ”Hei! Puhu-
kaa vielä luokissa noista lumipalloista, ettei ne sotke seiniä, kun rappaukset irtoo.” 
Miesopettjat virnuilevat ja kaikki räjähtävät nauruun. (Kaksi opettajaa riehuu soh-
valla toisiaan tönien) ”Te ootte ihan oikeesti ku jotain yläasteikäisiä...miten te voit-
te olla noin levottomia tänään” sanoo rehtori naureskellen. Kaikki nauravat.

III/160

Miesopettaja on juttelemassa sihteerin luona. ”Pekka!” huudahtaa rehtori. ”Reh-
tori!!” Miesopettaja tekee armeijamaisen asennon. ”Anteeksi, että häiritsen...” 
sanoo rehtori ja kaikki nauravat. Rehtori siirtyy miesopettajan kanssa kansliaan. 
Keskustelevat ops-aikataulusta, arvioinnin ja aihekokonaisuuksien valmistumises-
ta. Rehtori vetää väkivalloin laatikkoa auki ja sanoo hymyillen: ”Miulla ei opslaa-
tikko edes aukea! Herranjestas täällä on tavaraa!”

IV/40

Rehtori kysyy opettajalta jonkun oppilaan luokkaa. ”En ihan ulkoa muista kaikkia” 
sanoo rehtori nauraen. ”Ai et vai? Kaksi viikkoa ollu poissa eikä muista!!!” Opet-
taja kiusoittelee rehtoria. Nauravat yhdessä. Juttelevat rehtorin lomasta ja opettaja 
ihmettelee rehtorin lähettämistä tekstiviesteistä. ”Hmm...totta! Mä makasin ran-
nalla ja yhtäkkiä: OPS-päivä!!!”

IV/70

Nousee ja siirtyy opehuoneeseen. Keskustelee opettajan kanssa koulun esittely-
tekstin kääntämisestä englannin kielelle. Istahtaa opehuoneen sohvalle. Kertoo 
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opettajille lomastaan. ”Miten se (kännykkä) siellä hiekkarannalla?” ”No se oli 
muovipussissa.” Naurun remakkaa.

IV/75

Apulaisrehtori toteaa, että ”Pirkolla on kova orientoituminen takas töihin.” Nau-
reskelevat. ”Selaan vaan papereitani ja raavin päätäni”, vastaa rehtori.

Rehtori B
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Kuvio 21. Taustatekijöiden vaikutus rehtori B:n toimintoihin (%:a kokonaisajankäy-
töstä).

 
Rehtori C:n henkilökohtaiset tunnetaidot

Rehtori C suhtautui työhönsä tietynlaisella turhautuneella huumorilla. Hän 
toimi aluerehtorina ja tässä ominaisuudessa joutui pohtimaan muun muassa 
tuntikehyksen järkevää ja oikeudenmukaista käyttöä. Hän valmisteli esitystään 
tuntikehysryhmän kokoukseen sekä kotona että koulussa. Hän ei ollut tyyty-
väinen esitettyihin malleihin, mutta yritti etsiä niistä oikeudenmukaisimman, 
vaikkakaan se ei ollut paras malli hänen omaa kouluaan ajatellen. Hän oli pet-
tynyt ja ärsyyntynyt oltuaan tuntikehysryhmän kokouksessa. 

III/160

Soittaa: ”En ole kyllä mihinkään kaavaan tyytyväinen. On hirveän vaikeaa löytää 
kaava, joka olis oikeudenmukainen! Malli kaksi...pidän sitä mahdottomana!” Kes-
kustelee tuntikehyskaavoista. Naureskelee välillä.
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III/165

Puhuu edelleen puhelimessa. Naurahtaa kuivasti: ”On ollut niin hirveä aikataulu...
ei ole ollut aikaa kunnolla miettiä. Jos olisin tiennyt, olisin miettinyt tarkemmin. 
Varmaahan on, että jos noista malleista joku hyväksytään, niin ei sitä heti muuta-
man vuoden kuluttua vaihdeta!” Röhähtää nauraen.

IV/30

Tulee käytävään ja lähtee takaisin ylös kansliaan. Istuu työpöydän ääreen. Puhuu 
itsekseen: “Eihän tästä minulle mitään etua ole, koska tästä kohta lähden ja sitä 
paitsi oma kouluni pienenee niin, että itse asiassa malli kaks olisi meille edulli-
sempi!” 

Rehtori C:n olemus oli karismaattinen ja hänen voimakas äänensä sai oppilaat 
rauhoittumaan välittömästi. Käytävällä kulkiessaan hän tervehti oppilaita ys-
tävällisesti ja ohi mennessään nappasi oppilaalta pipon päästä tai puuttui rie-
humiseen. Hän myös nauroi ja laski leikkiä oppilaiden kanssa. Erään oppilaan 
kohdalla hän pysähtyi ja kysyi tämän vointia, koska tämä oli niin väsyneen 
näköinen. Ruokalassa pieni poika puski häntä innoissaan selkään. 

II/55

Näpyttelee edelleen. Selailee välillä papereita. Kirjoittaa lyijykynällä paperille. 
Nousee ja lähtee kansliasta. Portaita alas. Tapaa opettajan käytävässä. Juttelevat. 
Lähtee eteenpäin. Sanoo mennessään oppilaalle: ”Säästä Jonne vähän ääntäs!” 
ja nappaa luokan ovella pipon yhden oppilaan päästä. Koputtaa luokan oveen ja 
menee sisään: ”Hyvää huomenta!” Luokka nousee seisomaan ja lausuu kuorossa: 
”Hyvää huomenta rehtori!”

Rehtori C sai ikävän uutisen määrärahoihin liittyen ja osoitti suuttumusta ja 
epätoivoa uutisen aiheuttamista ongelmista. Asia huolestutti häntä syvästi ja 
hänen oli vaikea uskoa sitä todeksi. Hän päätti kuitenkin vielä tutkia oppilas-
määriä ja ottaa selville oliko muutos oikeudenmukainen. Hän viestitti asian 
heti opettajille ja keskusteli pitkään kollegan kanssa.

II/110

”Terve! Ei oo totta! Mistä se löytyi?” Rehtorin ääni kuulostaa kauhistuneelta.  
Ojentautuu tuolissaan ja napauttaa lyijykynän pöytään. ”Meillä se tietää jopa  
opettajan lähtöä! Täähän on kauhea shokki! Voi voi! (puuskahtaa ilmaa  suustaan) 
Tässähän saa vatsahaavan...en tiedä...täytyy harkita. Tänään on muutenkin kiva 
päivä! Laskin, että olen seitsemään koulussa ja syysloma alkaa...voi helkkari sa-
non minä!” Nousee seisomaan ja kävelee puhuessaan. Lopettaa puhelun ja puhisee 
itsekseen. (Toisen koulun rehtori soitti ja kertoi, että  positiivisen diskriminaation 
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raha oli otettu tältä koululta pois ja rehtori oli ehtinyt sillä rahalla jo palkata opet-
tajan).

II/115

Menee ruokalaan ja löytää opettajan. Kertoo opettajalle uutisen: ”Että hyvää syys-
lomaa vaan!” Panee käden opettajan olkapäälle: ”Aikamoinen järkytys!” ”Se on 
meille kaikille!” vastaa opettaja. Rehtori kertoo opettajille vanhemman kommen-
tin, jonka oli juuri kuullut puhelimessa.

II/120

”Hänelle oli tullut niin vahva tunne siitä, että tähän kouluun on turvallista laittaa 
lapsi!” (Keskusteltuaan rehtorin kanssa vanhempainillassa). Rehtori ja opettajat 
naureskelevat. ”Ja sitten välittömästi tämä!” Juttelevat tilanteesta. Rehtori seisoo 
ruokapöydän vieressä. Lähtee takaisin. Mennessään poimii roskan ruokalan lat-
tialta. Palaa kansliaan. Istuu työpöydän ääreen ja selaa tietokonettaan. Huokaa 
syvään ja napsauttaa kielellään.

II/145

Tuhahtaa. Soittaa. Ei vastausta. Soittaa kännykällä: ”Terve! Onko paha paikka? 
Ootko lukenu tiimipostia?” (Toisen koulun rehtori) Kävelee kansliassa edestakai-
sin ja melkein huutaa puhelimeen: ”Tää on kyllä järkytys!...meill on kiva juttu...
mä joudun pistämään opettajan pihalle!” Kävelee, tuhahtelee ja hörähtelee. Päi-
vittelee tilannetta edelleen: ”Syysloma alkaa mukavasti!” Naureskelee hörähtäen, 
nappaa pöydältä rasian ja paiskaa sen takaisin. Keskustelevat. Lopettaa puhelun. 
Rehtori on harmistunut.

Rehtori C:n koulu oli pienenemässä ja hän näki koulunsa tulevaisuuden aika 
harmaana. Yhtenäisen peruskoulun ideaankaan hän ei syttynyt, koska koulu-
rakennukset sijaitsivat toistaan erillään. Hän oli kuitenkin iloinen saatuaan po-
sitiivista palautetta johtokunnan puheenjohtajalta. Puheenjohtaja kertoi myös 
muiden vanhempien olevan tyytyväisiä rehtorin ja koulun toimintaan. 

II/10

Rehtori kertoo luokista, joilla avustajaa lähinnä tarvitaan. Hakija ihmettelee luok-
kien vähyyttä. Rehtori: ”Etkö ole lukenut lehtiä; meidän koulu kuolee! Mä tutkin 
minne ykkösluokkalaiset ovat kadonneet...ja se vaikuttaa meille kuuden vuoden 
ajan!” Rehtorin ääni on harmistunut (hymähtää): ”yhtenäinen peruskoulu on aika 
vaikea kuvio, kun oppilaat menee seiskalle yläasteelle” hörähtää naureskellen: 
”tästä tulee vanhusten talo...täällä ei ole riittävästi perheasuntoja...ihmiset hankkii 
isompia asuntoja”. Nojailee taaksepäin tuolissaan, naputtelee sormillaan pöydän-
pintaa ja jaloillaan lattiaa.
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II/105

Keskustelee edelleen puhelimessa. Kertoo eilisestä kokouksesta. Naureskelee hö-
rähdellen. ”Voi voi! Arvaas kuinka paljon mulla on jäljellä...vaikka jotkut on yrittä-
ny mua aivopestä...kiitos kiitos, on kiva kuulla tällaista palautetta, että vanhemmat 
ovat tyytyväisiä!” Naurahtelee. Lopettaa puhelun ja naureskelee vielä itsekseen. 
Selailee tietokonettaan ja kirjoittelee lyijykynällä. Puhelin soi.

Varjostamisien aikana rehtori C teki paljon opetussuunnitelmaan liittyvää val-
mistelutyötä. Hän jakoi opettajat työryhmiin ja teki heille valmiiksi opetus-
suunnitelmapaketteja työskentelyä varten. Hän pohjusti heille levykkeet, joille 
he voisivat tallentaa työnsä. Opetussuunnitelmatyötä oli tarkoitus tehdä veso-
päivänä koulun ulkopuolella. Hän informoi opettajia veso-päivän aikataulusta 
ja oppiainetyöryhmistä opettajainhuoneen ilmoitustaululla. Varjostamisien ai-
kana rehtori C suunnitteli ja delegoi opetussuunnitelmatyön pääosin yksin.

I/105

Rehtori lähtee opehuoneesta etsimään jotakin opettajaa. Opettaja ei ole luokassa. 
Jatkaa matkaansa käytävällä. Kouluhuoltaja tulee vastaan paperipino kädessä ja 
sanoo rehtorille nauraen: ”Sä tietenkin haluut nää kaikki!” ”Kyllä! Mä olen ahne” 
vastaa rehtori. Rehtori ottaa pinon huoltajalta (postia). Nauravat. Menee sihteerin 
huoneen ovelle ja juttelee monistamassa olevan opettajan kanssa ops-työstä. ”Yk-
sinkö?” kysyy opettaja kauhistunut ilme kasvoillaan. ”No ei...on siinä muitakin.” 
vastaa rehtori. Nauravat ja vitsailevat. Päivittelevät yhden opettajan poissaoloa 
veso-päivästä ja ops-työstä. Toinen opettaja tulee paikalle ja kertoo rehtorille pois-
muuttavasta oppilaasta. Rehtori: ” Just ehdittiin mukauttaa poika ja sitten se lähtee 
veks!” Jatkavat naureskellen keskustelua.

I/155

Monistus jatkuu. Rehtori tutkii kirjaa (opetussuunnitelman perusteet). Sihteeri ky-
syy liikuntaa opettavista opettajista. Rehtori kertoo hänelle opettajista ja hakee 
kansliasta ruutupaperin, jossa on kaikkien opettajien tunnit. Sihteeri menee huo-
neeseensa. Rehtori rakentaa sivupöydällä ops-paketteja opettajille veso-päivän 
työskentelyä varten.

Rehtori C harmistui sihteerin tuodessa hänelle joulujuhlamonisteita, jotka oli 
heitetty roskiin. Rehtori päätti selvittää asian.

IV/0

Kansliassa. Sihteeri tulee ovelle ja näyttää joitakin papereita: “Kuka piru on heit-
täny roskikseen nää!...no roskiksessa, kun dyykkasin siellä!” Rehtori naureskelee 
sihteerin kanssa. Sihteeri: “Onkohan kaikki sit jakanu nää?” “Mä kysyn huomen-
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na opekokouksessa...meen vielä dyykkaamaan” vastaa rehtori ja lähtee kansliasta. 
Menee käytävässä olevalle roskalaatikolle ja kaivelee siellä olevia papereita.

Rehtori C:n sosiaaliset tunnetaidot

Rehtori C:llä ei ollut varsinaista johtoryhmää apunaan. Apulaisrehtorin kanssa 
hän oli jakanut tehtäväalueet tarkasti. Hän oli tyytyväinen apulaisrehtorin toi-
menkuvaan ja apuun. Opettajatiimejä ei ollut, mutta opetussuunnitelmatyötä 
varten hän oli jakanut opettajat oppiaineryhmiin. 

Rehtori C oli pitänyt vanhempainillan johtokunnan valitsemista varten. Il-
taan oli osallistunut vain viisi vanhempaa. Hän harmitteli vähäistä vanhempien 
määrää monessa eri yhteydessä. Rehtori joutui soittelemaan vanhemmille ja 
pyytämään heitä johtokunnan jäseniksi.

II/20

Lopettavat palaverin ja naiset poistuvat kansliasta. Rehtori työntää tuolin takaisin 
käytävään. Hakee sihteerin huoneesta kansion ja tulee takaisin kansliaan. Istahtaa 
työpöydän ääreen. Soittaa: ”Mull olis yksi pyyntö...(naurunremahdus) olen jotenkin 
vaistonnut, että teillä on tuollainen terve kasvatusperiaate (naurahtaa)...” (Rehtori 
pyytää huoltajaa varajäseneksi johtokuntaan) ”Kun on se sukupuolikiintiö ja tar-
vitsemme miespuolisen jäsenen...minä kiitän...olen saanut teistä hyvän kuvan tässä 
vuosien varrella...” Nauraa. ”...vanhempia on niin erilaisia...” Lopettaa puhelun.

II/85

Rehtori kertoo opettajalle myös omasta 30-vuotislahjastaan, josta piti itse muis-
tuttaa. Availee samalla edelleen postikuoria. Keskustelevat myös opettajan mah-
dollisesta jatkamisesta koulussa (ovat puolin ja toisin tyytyväisiä). Rehtori kertoo 
eilisestä kokouksesta ja vähäisestä osanottajamäärästä. Naureskelevat. ”Aika 
monta!” sanoo opettaja nauraen. 

Rehtori C huolehti opettajien asioista ja oli valmis auttamaan ja tukemaan 
heitä heidän ongelmissaan. Hän keskusteli opettajan kanssa vanhemmalta tul-
leesta valituksesta ja neuvoi häntä jatkotoimenpiteissä. Hän käväisi opettajien 
pyynnöstä liikuntasalissa tutkimassa näyttämön sotkuja ja pohti samalla väli-
nevaraston lukko-ongelmaa.

Opettajainhuoneessa ollessaan hän vastasi opettajien puhelimeen ja van-
hemman tiedustellessa lapsensa läsnäolosta koulussa lähti itse tarkistamaan 
onko oppilas paikalla. Teknisen työn luokassa rehtori antoi neuvoja opettajalle 
löylykauhan valmistamisesta.

II/30

Rehtori lähtee kansliasta. Portaita alas. Käytävässä opettaja huikkaa rehtorille: 
”Kari! Mä olen tässä!” Nauravat yhdessä ja menevät luokkaan. Rehtori sanoo 
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oppilaille: ”Ei tarvitse nousta nyt!” ja auttaa opettajaa tietokoneen äärellä. Kes-
kustelevat. Oppilaat katsovat videota. ”No mä etsin sen” lupaa rehtori ja lähtee 
takaisin kansliaan (kulkee pitkin askelin, kaksi porrasta kerrallaan ylös) Ottaa hyl-
lystä kansion ja selaa sitä. Näpyttelee tietokonettaan.

III/55

Lähtee kansliasta. Eteisessä pysähtyy juttelemaan miesopettajan kanssa autonren-
kaista. Opettaja kertoo samalla oppilaan vanhemman puhelinsoitosta (oli moittinut 
opettajaa liikunnanopetuksesta) rehtori kyselee tapahtuneesta ja selvittelevät ti-
lannetta. Pohtivat yhdessä toimenpiteitä. Siirtyvät käytävään ja juttelevat edelleen 
oppilaasta (opettajan mielestä koti vaatii liikaa) Rehtori: ”Ei siitä insinööriä tule 
eikä lääkäriä, mutta muuten hyvä tyyppi!” Naureskelevat. 

III/70

Menee sivurakennukseen. Opettaja ei ole sielläkään. Palaa päärakennukseen. 
(”Hei...reksi tulee” kuiskaa joku oppilas) ”Joona!” rehtori ojentaa oppilasta, joka 
riehuu. Löytää etsimänsä opettajan käytävältä ja kysyy tältä jotakin iltapäivän 
aikatauluun liittyvää. Lähtee takaisin. Portaita ylös. ”Kari!” Opettaja kertoo lii-
kuntavaraston oven lukosta ”Tuu nyt katsomaan!” Rehtori menee liikuntasaliin. 
Liikunnanopettajat esittelevät harmistuneina näyttämön ja varaston epäjärjestystä. 
Miettivät kuka on siihen syyllinen. (Tulee ilmi, että oppilaat olivat olleet ominpäin 
harjoittelemassa ja jättäneet sotkun)

IV/165

Rehtori keräilee tavaroita paikoilleen. Oppilaat siivoavat. “Muut paitsi siivoojat 
saavat lähteä.” lupaa rehtori. Oppilaat poistuvat siivottuaan. Rehtori jää järjeste-
lemään paikkoja. Opettaja tulee luokkaan ja kysyy neuvoa löylykauhan valmista-
miseen. Rehtori neuvoo.

IV/170

“Ymmärsinkö väärin...” kysyy opettaja. “Ei, sä ymmärsit ihan oikein” vastaa reh-
tori, selventää ohjeita ja näyttää tarvittavia välineitä. Opettaja poistuu. Rehtori 
lähtee luokasta.

Rehtori C ei viettänyt opettajainhuoneessa pitkiä aikoja. Siellä käydessään hän 
ei istunut vaan seisoi opettajien sohvaryhmän vieressä. Hän oli osallistunut 
henkilökunnan yhteisiin virkistystapahtumiin ja antoi positiivista palautetta 
pikkujoulujuhlien järjestäjille.

III/145

Tutkii opettajan kanssa jotain laitetta: ”Onks se rikottu taas!...kato naapurista mal-
lia!” Kuuntelee opettajien keskustelua ja kysyy: ”Moneltas toi keilailu oli?” Jutte-
levat keilaamisesta. ”Mehän hohdetaan siellä koko ajan” sanoo rehtori hymyillen. 
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Naureskelevat ja juttelevat keilaamisesta. Erityisopettaja kysyy valokuvista rehto-
rilta (oppilaiden tunnistamista varten) ”Itse asiassa mä voin tuoda ne siihen heti” 
sanoo rehtori ja lähtee opehuoneesta kansliaan. Menee opehuoneeseen kansion 
kanssa ja panee sen hyllyyn. Palaa kansliaan.

Rehtori C puuttui useasti oppilaiden käytökseen. Hän rauhoitteli heitä, kielsi 
huutamasta, huomautti pipon pitämisestä sisätiloissa, kielsi puhumasta rumasti 
luokkakaverille, torui tyttöjä näytelmäkerhon jättämistä sotkuista, opetti hyviä 
ruokailutapoja jne. Teknisen työn tunteja pitäessään hän oli jämäkkä ja anka-
rakin, mutta välillä myös kiusoitteli oppilaita hyväntuulisesti ja nauroi heidän 
kanssaan.

IV/90

Pojat jatkavat töitään. “Kello on nyt niin paljon, että välitunnille!” kehottaa reh-
tori. Oppilaat lähtevät luokasta. “Hei rautatieläiset! Junanrakentajat! Välitunnil-
le!!!” hoputtaa rehtori oppilaita, jotka eivät malttaisi lopettaa töitään. “Nyt!!” hän 
sanoo ankaralla äänellä: “Rehtori kohta suuttuu!” Nauravat. Oppilaat poistuvat. 
Rehtori lähtee kellarikerrokseen. Avaa kellarikäytävän oven. Pienet oppilaat seiso-
vat jonossa käytävässä odottamassa opettajaansa.

IV/95

“Pojat pojat!! Ei saa rynniä!” komentaa rehtori. “Hyvää huomenta!” “Hyvää 
huomenta rehtori!” vastaavat oppilaat.

IV/110

Rehtori valvoo oppilaiden ruoka-annosten kokoa ja monipuolisuutta. Pieni poika 
puskee päällään rehtoria selkään. Rehtori kääntyy ja sanoo hymyillen: “No hei!” 
Oppilaat ovat menneet paikoilleen syömään. Rehtori valvoo ruokailua keskellä sa-
lia seisten. Sanoo kuuluvalla äänellään koko salille lautasten tyhjentämisestä bio-
jäteastiaan. Kulkee salissa ja valvoo ruokailua kädet puuskassa. Yksi oppilas istuu 
väärässä paikassa. Rehtori siirtää hänet oikealle paikalleen. Kysyy hymyillen tum-
malta tytöltä, jolla hienot rastaletit: “Kuka jaksaa laittaa sun tukkas aina noin?”

IV/115

Rehtori kehottaa järjestäjää pyyhkimään riisit pöydältä. Käy tyhjentämässä yhden 
lautasen jätteet bioastiaan. Juttelee opettajan kanssa. Toinenkin opettaja tulee jut-
telemaan. Valvoo astioiden palauttamista ja siistii lautasia biojäteastiaan. Sanoo 
kaikille: “Semmoinen seikka, joka näyttää olevan niin vaikea monelle...veitsellä 
siivootte lautasen biojäteastiaan!”
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IV/120

Rehtori kiusoittelee oppilaita jostakin seurannasta: “Me ollaan harkittu täällä kou-
lussa...sitten se vihko lähetetään kotiin.” “Oikeestiko?” kysyy oppilas. “No katso-
taan” sanoo rehtori hymyillen.

IV/125

Rehtori komentaa nelosen pojat omille paikoilleen. Kerää sitten oman ryhmänsä 
jonoon ja lähtee ryhmän kanssa ruokasalista. Mennessään ohjaa kädestä pitäen 
oppilasta tyhjentämään lautasensa jätteet jäteastiaan. Menee oppilaiden kanssa 
käytävään ja takaisin teknisen työn luokkaan. Oppilaat ryhtyvät töihin. Rehtori aut-
taa mailan teossa.

Kaiken kaikkiaan rehtori C nauroi varjostamisien aikana paljon. Hänellä oli 
hieman erikoinen tapa naurahtaa, jota varjostamisaineistossa kuvailtiin välillä 
röhähtämiseksi. Hän kiusoitteli hyväntahtoisesti sekä opettajia että oppilaita. 
Myös vakaville asioille hän saattoi naurahtaa omalla karhealla tavallaan. 

I/90

Tulostaminen jatkuu. Sihteerin ääni kuuluu käytävästä. Tulee kansliaan ja kysyy op-
pilasryhmistä (tn/ts). ”Odotas, avaan Primuksen” rehtori etsii ryhmiä Primuksesta 
ja kertaa samalla ääneen Primuksen käyttöohjeita. ”Tulostin tota opetussuunnitel-
maa ...kauhee kirja!” nauraa röhähtää. Sihteeri naurusuin: ”Sä olet suunnitellu 
liikaa!” Rehtori: ”Eikä siinä edes vielä kaikki ole!” Naureskelevat. Rehtori: ”Piti 
tehdä materiaalia S:lle”. Rehtori löytää ryhmät Primuksesta: ”Mä tulostan sulle 
tän (teknisen työn oppilaat 5B:llä ...otetaan toi toinenkin ongelmaporukka samal-
la...ja loput on tekstiiliä”. Antaa tulosteet sihteerille. Sihteeri poistuu.
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Kuvio 22. Taustatekijöiden vaikutus rehtori C:n toimintoihin (%:a kokonaisajankäy-
töstä).

Rehtori D:n henkilökohtaiset tunnetaidot

Rehtori D ilmaisi tunteitaan avoimesti. Hän puhui monisanaisesti ja paljon no-
pealla tempolla ja sanoi nopeasti ja varmasti ääneen, mitä mieltä oli mistäkin 
asiasta. Hänen liikkeensä ja eleensä olivat myös nopeita ja energisiä. Nopea-
tempoisuudestaan huolimatta rehtori D:n puhe ja olemus antoivat rauhallisen 
vaikutelman. Hän syventyi kuuntelemaan opettajien ongelmia ja yritti löytää 
niihin ratkaisuja. Kansliassa ollessaan hän vihelteli ja hyräili usein. 

Rehtori D:n toiminnassa näkyi tietynlainen jämäkkyys. Hän pystyi teke-
mään päätöksiä välittömästi ja vetosi henkilökunnan omaan aktiivisuuteen ja 
ajatteluun ongelmakohdissa. Hän ei ottanut kaikkia asioita hoitaakseen vaan 
jätti ne suosiolla niihin nimetyille vastuuhenkilöille.

Tulevaisuutta rehtori D pohti jonkin verran. Hän oli muun muassa huo-
lissaan kouluun ilmoittautuneitten oppilaiden määrästä ja oli sitä mieltä, että 
toimintaa tuli tehostaa, jotta oppilaita saataisiin lisää. 

Rehtori D:n rehellisyys ja periaatteellisuus tulivat ilmi hänen kieltäytyes-
sään antamasta oppilaalle todistusta poissaolosta tämän sitä pyytäessä väärin 
perustein.

I/ 145

Toinen opettaja tulee: ”Siitä teemapäivästä vaan...” Kertoo valvontaongelmasta. 
Kuka valvoo? Rehtori ojentautuu tuolissaan ja sanoo kuuluvalla äänellä: ”Meillä 
on täällä 40 ihmistä hei! Se on vain sovittava kuka hoitaa!” Opettaja myöntää ja 
poistuu. 
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II/0

Rehtori saapuu kansliaan. Keskustelee hetken sihteerin kanssa käytävän siistey-
destä. Sihteeri kertoo aika monen alueen oppilaan jättäneen vielä ilmoittautumat-
ta kouluun. Rehtori tokaisee voimakkaasti: ”Jos me emme tee tulosta, niin koko 
homma loppuu tähän!” Istahtaa työpöydän ääreen ja avaa tietokoneen. Tuijottaa 
ruutua liikkumatta ja tulostaa jonkun paperin.

II/65

Sopii A:n kanssa iltapäivän lähdöstä leirikouluun. A yrittää saada rehtorin kirjoit-
tamaan todistuksen koko tunnin poissaolosta. ”En! Väärää todistusta en kirjoi-
ta!” sanoo rehtori nauraen ja poistuu huoneeseensa. Istahtaa työpöydän ääreen 
ja tokaisee: ”Jokohan tästä pääsis töihin!” (Mitä hän on sitten tehnyt koko aa-
mun!!!!!!)

IV/ 30

Rehtori menee kuuluttamaan keskusradiosta päivänavaukseen liittyvistä käytän-
teistä. (Seurakunta on tulossa pitämään avauksen tulevaan Helatorstaihin liittyen) 
”Eli työjärjestyksen mukaan tänään. Ei siis mitään lyhennettyä koulupäivää!” kuu-
luttaa rehtori jämäkällä äänellä.

IV/105

Sihteeri tulee kansliaan ja kertoo HKL:n korteista ja niiden hankkimiseen liitty-
vistä ohjeista. ”En halua edes nähdä niitä!” puuskahtaa rehtori. Sihteeri poistuu 
hymyillen.

Varjostuksen ajankohtaan liittyen rehtori D suunnitteli seuraavan syksyn toi-
mintaan liittyviä asioita. Syksyn ryhmäjakoihin liittyvää kysymystä hän lähti 
itse hoitamaan, koska asiaan ei oltu saatu ratkaisua. Hänellä oli opettajille eh-
dotus jo etukäteen valmiina, mutta esitteli heille kuitenkin eri vaihtoehtoja. Eh-
dotuksessaan hän oli miettinyt kokonaisuuden ja varsinkin oppilaiden kannalta 
parhaan ratkaisun ja kertoi sen myös opettajille. Hän katsoi kokonaisuuden 
edun menevän opettajien edun edelle.

I/30

Opettaja tulee rehtorin luo ja kysyy valinnaisaineisiin liittyvää ajankohtaa. Rehto-
ri: ”Nyt! Minua huolestuttaa ne! Anna se paperi. Lähden yläkertaan.”

I/40

Juttelevat edelleen purjehduksesta. Naureskelevat. ”Oli siinä kyllä jännitysnäytel-
mää!” muistelee rehtori hymyillen. ”Lapset pärjäsivät oikein hyvin”. Lähtee käy-
tävään ja hissillä yläkerran kotitalousluokkaan. Astuu luokkaan ja kysyy oppilailta: 
”Hei! Missä opettaja on? Ai siellä olet! Ei sinua oppilaista erota!” Opettaja nau-
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rahtaa. Keskustelevat opettajan kanssa valinnaisryhmien koosta. Rehtori esittelee 
vaihtoehtoja ja erilaisia ratkaisumalleja. ”Saatte nyt ite valita tämän homman” 
sanoo rehtori. Opettaja kertoo omia näkökulmiaan. 

I/45

Rehtori kertoo ryhmien muodostumisesta ja ehdottaa: ”Minusta olisi mukavampi, 
jos tämä toteutuisi. Sitä miellytänkö minä sinua tai häntä ei ole tässä ajateltu vaan 
kokonaisuutta. Ensi vuonna ei ole näin. Ensi vuonna...voi olla, että seuraavana 
vuonna toteutuu myös...” Perustelee vielä ratkaisuaan ja vaihtavat mielipiteitä. 

I/50

Rehtori siirtyy viereiseen kotitaloustilaan ja juttelee toisen opettajan kanssa. Ker-
too ehdotuksensa: ”Pystyttiin näin kunnioittamaan oppilaan ensisijaista toivetta. 
Suostutteko ottamaan kahdeksantoista oppilaan ryhmät?” rehtori sanoo edellisen 
opettajan suostuneen. Keskustelevat eri näkökulmista. Rehtori kysyy passaako ja 
opettaja sanoo, että kyllä passaa. ”Olen yrittänyt kuunnella mahdollisimman pal-
jon...” lisää rehtori. Oppilas kysyy rehtorilta bändikonsertista. Rehtori kertoo hä-
nelle siihen liittyvistä seikoista. Lähtiessään luokasta huikkaa opettajalle: ”Kuten 
sanottua, niin näin tehdään!” Poistuu luokasta ja lähtee portaita pitkin alas.

Rehtori D:n sosiaaliset tunnetaidot

Rehtori D:n koulussa oli meneillään iso remontti. Tämän vuoksi hän joutui 
käyttämään runsaasti aikaa suunnitteluun ja keskusteluun remonttiin liittyvistä 
yksityiskohdista viraston arkkitehdin kanssa. Hän oli paneutunut opettajain-
huoneen muutoksiin huolellisesti ja ilmaisi toiveensa ja suunnitelmansa selke-
ästi. Hän otti huomioon opettajien toiveet ja tarpeet suunnitelmaa tehdessään 
ja piti tärkeänä opettajien viihtyvyyttä lisääviä näkökohtia.

Syksyn luokkatilanteen suhteen rehtori D pystyi tekemään myös kielteisiä 
päätöksiä, mutta perusteli ne kokonaisuuden etuun vedoten. Loppujen lopuksi 
ratkaisu hyväksyttiin. Hän tiedusteli opettajilta toiveita syksyn suhteen ja teki 
heille ehdotuksia.

III/ 125

Rehtori palaa kansliaan ja istuu työpöydän ääreen. (Kokonaistyöaikakokeiluun 
liittyvää suunnittelua seuraavaksi syksyksi) Opettaja juttelee sihteerin huoneessa 
ja huikkaa rehtorille: ”Erkki kiltti, enksmä vois saada sitä E-luokkaa?” ”Et, kos-
ka...” vastaa rehtori. Opettaja tulee kansliaan kuuntelemaan rehtorin perustelua. 
”Sit mä en ota luokkaa!” jatkaa opettaja. Toinenkin opettaja tulee paikalle. ”Hah 
hah hah!” hekottaa rehtori. Kaikki nauravat. Keskustelevat luokkien opettajista. 
Opettaja ei haluaisi rehtorin ehdottamaa luokkaa. Rehtori selventää perustelujaan. 
Opettaja poistuu.
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Rehtori D tarttui asioihin välittömästi ja lähti usein itse hoitamaan niitä. Hän 
esimerkiksi lähti siviilipalvelusmiehen ja kouluisännän kanssa tutkimaan kel-
laritiloja ja niiden siivoamista välittömästi, kun asia tuli eteen. Käytävällä 
liikkuessaan rehtori D puuttui oppilaiden istuskeluun portaikossa. Hän palasi 
kansliaan ja alkoi heti kehitellä ”Ei istuta portaissa” -hanketta. Hän kuulutti 
keskusradion kautta hankkeen idean ja perusteli sen. 

Kouluisännän toimenkuvassa oli rehtorin mielestä ongelmia, jotka hän 
halusi selvittää. Hän oli yrittänyt järjestää tapaamista jo useaan kertaan. Var-
jostamisen aikana kouluisäntien vastaava soitti vihdoin ja kokous järjestyikin 
saman tien. Rehtori oli tyytyväinen asian etenemiseen.

I/50

Oppilaita istuu rappusilla. ”Tämähän on kuin amerikkalaisesta elokuvasta” hän 
huudahtaa ”nouskaa heti ylös!” Oppilaat narisevat ja nousevat laiskasti ylös. Jut-
telee oppilaiden kanssa. Liikkuu portaita alaspäin ja nostattaa uuden porukan ylös. 
”Meill on nyt uusi sääntö! Koska istutte koko päivän, niin jaksatte kyllä viisitoista 
minuuttia seistä!”

I/60

Kuuluttaa keskusradion kautta portaissa istumisesta. Perustelee säännön liikkumi-
sen hankaluudella, vaatteiden likaantumisella, terveysnäkökohdilla, esteettisyydel-
lä ja koulun perinteillä. ”Tällainen hanke on meillä nyt. Yritämme kyllä kehitellä 
teille istuimia ja lepopaikkoja. Ei istuta portaissa! -hanke!”

III/15

Sihteeri tulee hakemaan rehtorin puhelimeen. Rehtori menee kansliaan ja vas-
taa puhelimeen. Keskustelee ja sopii tapaamisesta: ”Tänä päivänä mulla on ihan 
mahdottoman hyvin aikaa”, sanoo tyytyväisenä. Lopettaa puhelun ja tokaisee it-
sekseen: ”Nonnih! Nyt rupes tapahtumaan.” (Kouluisäntien vastaava on tulossa 
juttelemaan vihdoinkin useitten yritysten jälkeen)

III/ 55

Rehtori selvittää tilannetta: mitä koulu odottaa ja mistä rehtoreiden kanssa on 
neuvoteltu. ”Ongelmana on se, että täällä koulun tasolla väki ei tiedä mitä teh-
dään. Kysymys siis kuuluu: milloin tapahtuu työnohjaus koulussa? Tarkoitan sitä, 
että työntekijä tietää mitä tekee.” Rehtori selvittelee vielä omia näkemyksiään ja 
kouluisännöinnin ongelmakohtia. Keskustelevat vuorotellen ja jokainen tuo esille 
omat näkemyksensä. ”Semmoista priorisointia toivoisin” rehtori lopettaa puheen-
vuoronsa. Kuuntelee tarkkaavaisena vieraan puhetta, katsoo silmiin, nyökkäilee ja 
hymisee ymmärtäväisenä: ”Mä uskon, ymmärrän sua täysin”. Vieras jatkaa koului-
säntäpalvelujen kuvailua. Rehtori kuuntelee ja sanoo:”Mä ymmärrän sen. Jokai-
nen koulukin on omanlaisensa. Kulttuuri ja perinne on tärkeää.”
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III/65

Vieras kertoo omista näkemyksistään. Kouluisäntä kommentoi ja kuvailee käytän-
nön tilanteita. Rehtori kuuntelee ja rohkaisee kertomaan lisää. ”On asioita, jotka 
vie aikaa muuttuakseen. Jos halutaan, että opet opettavat luokan takaosassa, siihen 
menee 20 vuotta. Pääasia, että tiedetään mitä pitäisi muuttaa ja siitä sitten lähde-
tään liikkeelle” kommentoi rehtori. Kuuntelee kouluisännän kertomusta ja vastaa: 
”Kyllä se lähtee siitä, mikä oppilaan kannalta on olennaisinta.” Keskustelu jatkuu 
edelleen kouluisäntäpalvelujen riittävyydestä ja sijaistuksista.

Varjostuksen aikana rehtori D osallistui oppilaiden henkilökohtaisten opin-
tosuunnitelmien tekemiseen. Hän selvitti asian merkitystä huolellisesti aikai-
sempia kokemuksia kuvaillen. Hän kertoi käytännön järjestelyistä ja korosti 
oppilaiden omaa vastuuta oppimisesta ja tilanteen tasalla pysymisestä. Eräälle 
oppilaalle hän laati saman tien loppukevään ja seuraavan syksyn suunnitelman 
ja korosti avoimen yhteistyön merkitystä.

II/15

Rehtori kertoo esimerkkejä aikaisemmista tapauksista. Sanoo oppilaalle: ”Jos jou-
tuu olemaan paljon pois tunneilta, täytyy itse kysyä opettajalta: hei, mitä te ootte 
tehneet?” Äiti kertoo vanhemman sisaruksen kokemuksista muutamia vuosia aikai-
semmin. Rehtori kuuntelee käsi poskella ja tekee tarkentavia kysymyksiä. ”Väitän, 
että aika on tässä suhteessa muuttunut ja minulle vain soitto, jos jotain jää epäsel-
väksi. Avoin keskustelu ja yhteistyö on tärkeää. Ihmiset täällä tietävät, että minun 
kanssani voi keskustella.”

II/40

Äiti on todella tyytyväinen suunnitelmaan ja kiittelee moneen kertaan rehtorin ym-
märrystä ja joustavuutta: ”Tämä on mielestäni oppilasmyönteinen ratkaisu.” Reh-
tori päättää palaverin: ”No niin tämä palaveri oli tässä. Jatketaan myöhemmin.” 
Äiti ja oppilas poistuvat.

Sähköpostin ja yleensä tietokoneen toimimisesta rehtori D ärsyyntyi muu-
taman kerran varjostamisien aikana. Aluerehtorin ominaisuudessa hänen oli 
lähetettävä isojakin tiedostoja eteenpäin ja lähettämisen hitaus aiheutti aika-
tauluongelmia. Hän harmitteli sitä, että postin lähettämiseen tuhlaantui aikaa 
ja leirikouluun lähtijät joutuivat odottamaan.

II/145

Rehtori manailee sähköpostin tökkimistä. ”Voi hitsi! Piti saada lähetettyä postia 
alueelle” harmittelee ärsyyntyneenä. ”Mun on pakko saada se lähetettyä. Se on se 
multiprimus, joka tukkii kaikki. Mä arvasin, että siitä tulee ikävyyksiä.” Näpyttelee. 
Summeri soi. Avaa oven vihellellen.
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IV/0

Rehtori istuu tietokoneen äärellä. Opettaja tulee ovelle ja kysyy voiko joku oppilas 
olla tetissä helatorstaina. Rehtorilla on ongelmia näppiksen kanssa. Sihteeri tulee 
auttamaan. Rehtori konttaa pöydän alle. Sihteeri saa näppiksen toimimaan. Jutte-
levat. Sihteeri poistuu. ”Täss ei toimi nyt mikään!” rehtori puuskahtaa harmistu-
neena. Sihteeri palaa ja kysyy iltakäyttövarauksista. Päivittelevät kiireistä aikatau-
lua ja epäselvyyksiä. Sihteeri poistuu. Rehtori istuu koneen ääressä, viheltelee ja 
yrittää saada koneen toimimaan.

Rehtori D kutsui oppilaskunnan hallituksen luokseen ja selvitti heille tv-ku-
vauksen muodollisuuksiin liittyviä yksityiskohtia ja kuvauksen järjestelyjen 
edellyttämiä tehtäviä. Hän antoi ohjeita ja neuvoja asiaan liittyen ja korosti 
oppilaskunnan vastuuta asian hoitamisessa. Hän kehotti oppilaita hienotuntei-
suuteen ja kielsi esimerkiksi opettajien suositummuisuuslistan tekemisen.

III/ 90

”Terve! Tule sisään!” kehottaa rehtori. Oppilas istuu pöydän ääreen. Rehtori jär-
jestelee edelleen papereitaan. Hakee kopiohuoneesta paperin. Juttelee oppilaan 
kanssa oppilaskunnan jäsenistä. Toinen oppilas saapuu paikalle. Istuvat myös pöy-
dän ääreen. Rehtori antaa oppilaille papereita oppilaskuntaan vietäväksi ja ker-
too TV-kuvauksesta 15.4. Selvittää oppilaille, mitä kuvaus pitää sisällään ja miten 
asia hoidetaan käytännössä: ”Tiedämme kyllä millainen hössispäivä siitä tulee. 
Haluan, että tästä tulee oppilaiden juttu. Luonnollisinta on, että oppilaskunta läh-
tee hoitamaan tätä.” Juttelevat järjestelyistä ja rehtori antaa oppilaille käytännön 
vinkkejä ja ohjeita.

III/ 100

Jatkavat suunnittelua. ”Sitten muita juttuja! Kääntäkääs paperi toisinpäin!” ke-
hottaa rehtori. Kertoo kuvaukseen liittyvistä lupa-asioista. Oppilaiden on saatava 
vanhempien lupa kuvaamiseen. Pohtivat oppilaiden osallistumista ja kuvaukseen 
liittyvää TOP 5-tehtävää. Rehtori korostaa: ”Ei TOP 5-opettajaa. Se ei ole kiva 
juttu. Ne ei saa koskaan loukata ketään. Jos on negatiivista, niin se pitää olla jo-
tenkin yleistä.”

Rehtori D kertoi sijaisopettajalle mahdollisuudesta jatkaa töitä hänen kou-
lussaan. Hän oli ylpeä koulustaan ja sanoi kaikkien saaneen töitä lähdettyään 
muualle. Hän korosti omaa päätösvaltaansa henkilöstön valinnassa opettajan 
kertoessa jo valmistelleensa asiaa. 

Koulun perinteitä ja tapakulttuuria hän korosti muun muassa oppilaiden 
nimien käyttämisessä.

Opettajien vastuualueet olivat rehtori D:llä hyvin tiedossa ja hän delegoi jo 
pitkään odottaneen asian siitä vastaavalle henkilölle.
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IV/10

”Kirsti!” rehtori huikkaa sihteerille. Sihteeri tulee. ”Tää tiedonkeruujuttu on kai 
tullut sullekin?” ”Joo on” vastaa sihteeri. Keskustelevat jostain oppilaaksiottoon 
liittyvästä valituksesta. Rehtori: ”Sain sen eilen tehtyä”. Rehtori lähtee opettajain-
huoneeseen. Pyytää nuorta opettajaa tulemaan kansliaan: ”Mulla on sulle asiaa.” 
Menevät kansliaan. Rehtori kyselee opettajan työtilanteesta: ”...ja miten olet viih-
tynyt täällä...ei siis valittamista.” Rehtori selaa koneelta jotakin ja yrittää soittaa. 
”Haluatko syksyksi töitä täältä” kysyy opettajalta. Kertoo avoinna olevasta sijai-
suudesta, tuntimäärästä ym. ”Mulle tuli heti mieleen, että mun täytyy jutella sun 
kanssa.” Selvittää opettajalle edelleen sijaisuuteen liittyviä seikkoja. Opettaja on 
tyytyväinen: ”Hyvä! Ihan jees!” Opettaja kertoo jutelleensa ko. opettajan kanssa 
ja kertoo tämän sanoneen, että hän voisi olla sijaisena. ”Niin, ei hän sitä päätä”, 
sanoo rehtori nopeasti. ”Niin, mutta hänen puolestaan...” sanoo opettaja. ”Niin 
niin” rehtori kertoo vielä tuntien valmistamisesta, luokista jne.

IV/15

Rehtori antaa opettajalle ajatusaikaa maanantaihin. ”Tästä koulusta lähtiessään 
kaikki saavat töitä. Tämä on mukava paikka opetella. Muistan itsekin vielä ensim-
mäisen työpaikkani” rehtori kertoo opettajalle. Opettaja poistuu.

II/135

Rehtori: ”Koulussamme on vielä joitakin sata vuotta vanhoja perinteitä. On arvo-
kasta pitää kiinni tapakulttuurista.” (Keskustelevat oppilaan kutsumanimen käyttä-
misestä – koulussa on periaate, että virallista nimeä käytetään) Keskustelevat. Reh-
tori: ”Jos jostain tulee ongelma, niin avoimesti vaan yhteyttä opettajiin”. Rehtori 
päättää palaverin: ”Eiköhän tämä nyt riitä.” Nousevat ja hyvästelevät.

III/ 5

Sihteeri tulee kiireisenä opehuoneeseen: ”Jonkun pitää hoitaa tämä nyt! Tämä ei voi 
enää seistä!” Rehtori istuu rauhallisena ja sanoo: ”Liisan homma on selvittää se, 
koska hän on äidinkielen vastaava.” Sihteeri antaa paperin Liisalle. Opettaja istuu 
pöydän ääreen ja alkaa jutella rehtorin kanssa leirikouluista ja niiden kohtuullises-
ta määrästä per oppilas. ”Oon miettiny sitä kyllä. Jos se olisi kahdeksannella...” 
rehtori pohtii asiaa eri näkökulmista ja tekee ehdotuksia. Neuvottelevat opettajan 
kanssa ratkaisusta. Rehtori nousee pöydästä ja siirtyy opehuoneen ovelle.

Varjostamisen aikana rehtori D kirjoitti koulunsa toimintakertomusta. Hän oli 
jakanut työn kahden apulaisrehtorinsa kesken ja oli tyytyväinen tulokseen. 
Hän antoi positiivista palautetta apulaisrehtoreilleen.
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IV/ 70

Rehtori antaa apulaisrehtorille ohjeita. ”Lista on huikee! Olkoon! Hyvä niin! Li-
sään tuohon OHR:ään vielä jotakin. Tämä on hyvä. Oikein hyvin tehty!” Keskuste-
levat aikatauluista ja tehtävistä ja johtokunnan hyväksymisestä.

Rehtori D viljeli huumoria kaikessa toiminnassaan. Hänellä oli taito vitsailla 
asioista itse sen kummemmin nauramatta. Ilme hänen kasvoillaan säilyi usein 
totisena huolimatta muiden naurusta. Pienestä hymynkareesta suupielessä ja 
silmien pilkkeestä saattoi kuitenkin ymmärtää hänen nauravan sisimmässään.

I/ 70

Vie jonkun paperin opehuoneeseen. Hyräilee kulkiessaan. Pysähtyy arkkitehdin luo, 
joka kysyy mielipidettä jostain vessa-asiasta. Vitsailevat tasa-arvovaltuutetusta, 
kun pohtivat miesten vessan kenkätelineen tarvetta. ”Luulevatko he, että me miehet 
kuljemme paljain jaloin! Täytyy meilläkin olla kenkälokerot!” Naureskelevat.

I/ 75

Siirtyvät naisten vessan ovelle. Rehtori: ”Nämä kaikki uusiksi. Entä nämä? Lai-
tetaan uudet ovet.” Rehtori kertoo tapauksen, kun opettaja valitti lokeroiden riit-
tämättömyyttä. Kun alettiin selvittää, kuka lokeroita oli varannut, niin selvisi, että 
puolet oli jo koulusta poistuneiden opettajien varaamia. ”Paljastui, ettei kenellä-
kään ollut lokeroa!” Naureskelevat. 

II/ 30

Rehtori tutkii koneelta oppilaan edistymistä eri oppiaineissa: ”Miten uskonto?” 
Oppilas vastaa: ” Niin, mun isä on periaatteessa pappi...” Rehtori nauraa iloisesti: 
”Niin, joo, siitä et saa yhtään hyvitystä. En minäkään saanut aikoinaan, vaikka 
isoisäni oli pappi.” Kaikki nauravat. 

II /165

Opettaja tulee sisään. Kysyy tyhy-kyselystä. Miten ja missä se täytetään. Rehtori 
neuvoo ja vitsailee voitelemisesta: ”Jotta tyhy nousee!” Nauravat remakasti.

II/ 170

Opettaja piipahtaa ovella ja kysyy jotakin. Vertailevat aikataulujaan ja sopivat 
tapaamisen seuraavalle viikolle. (Kysymys ennen joulua ostetusta höyrykoneesta, 
jonka opettaja aikoo panna historian tunnilla käyntiin. Rehtori haluaa mennä kat-
somaan, koska se tuo mieleen muistoja omasta nuoruudesta. Tunnin aihe on Teol-
listumisen kehitys Suomessa.) ”Elämyksiä, elämyksiä!” sanoo rehtori nauraen.
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III/0

Rehtori kävelee reippaasti opehuoneeseen. Matkalla kouluisäntä harmittelee, sitä, 
ettei pysy kärryillä kuka tulee ja kuka menee. Tervehtii opettajia iloisesti ja ottaa 
kahvia. Rehtori sanoo kouluisännälle: ”Joku nuori sieltä äsken tuli” ja istuu pyö-
reän pöydän ääreen. Juttelee koko ajan. (On kuiskaavinaan varjolle: ”Nyt istuit 
vaaralliseen paikkaan!” Opettajat virnuilevat. Tuoli oli jonkun opettajan ”oma” 
paikka. Varjo siirtyy toiseen paikkaan. Naureskelua.)

III/ 110

Rehtori ottaa papereita ja lähtee kansliasta. Delegoi mennessään jonkun tehtävän 
opettajalle: ”Sä oot virkaa hakeva. Et voi kieltäytyä!” Molemmat nauravat

IV/95

Keskustelevat asiasta. Opettaja kertoo tulevista seiskaluokkalaisista. Rehtori: ”No 
nuo ei monta päivää täällä yleisopetuksessa pysy!” Nauravat. Opettaja sanoo hy-
myillen: ”No tuo ei ollut kovin hyvä ennuste.”

Rehtori D
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Laatu

Arki

Strategia

Tunne

%:a ajankäytöstä

Kuvio 23. Taustatekijöiden vaikutus rehtori D:n toimintoihin (%:a kokonaisajankäy-
töstä).

Rehtori E:n henkilökohtaiset tunnetaidot

Rehtori E:n toiminnassa voitiin varjostuksen aikana havaita runsaasti erilaisia 
tunteita. Monessa eri yhteydessä hän näytti harmistumisensa ja turhautunei-
suutensa, mutta pääosin hänen olemuksensa oli iloinen, sydämellinen ja avoin. 
Tarpeen tullen hän osasi näyttää myös suuttumuksensa, kun asioita ei hoidettu 
kunnolla. Esimerkiksi opettajien poissaoloista tiedottamiseen hän oli tyyty-
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mätön ja näyttämövaraston epäjärjestys sai hänet raivon partaalle. Tyytymät-
tömyyttä aiheutti myös erityisopetuksen suunnitelmaan liittyvien lausuntojen 
palauttamatta jättäminen useista pyynnöistä huolimatta.

Rehtoreiden töiden lisääntyminen huolestutti rehtori E:tä. Aluerehtorin 
ominaisuudessa hän joutui välittämään tietoa virastosta kentälle päin. Asioiden 
muuttumisen suhteen hän oli kyyninen eikä uskonut valittamisen auttavan.

I/20

Puhelu jatkuu: ”Siis vaarojen arvioinnista ja sitten oman äidinkielen ja oman us-
konnon opetuksesta!...virastosta ei ole vähennetty yhtään ihmistä ja silti ne työntää 
meille koko ajan tehtäviä!...Koulun toiminnan arviointi pitää olla vasta syksyllä – 
yllätys yllätys! Toimintakertomus tehdään vielä entisille lomakkeille! (Nauraa) Se 
piti uudistaa jo vuosia sitten... okei me tehdään niin kuin käsketään. Sitten oli vielä 
budjetista sitä samaa kuin ennenkin.”

I/55

Juttelevat ja naureskelevat. Rehtori tutkii samalla postia. Nauraa ja päivittelee reh-
toriforumin viestiä (seitsemän liitettä): ”Voi jummi! Mä pistän tän kaikille jakoon!” 
Nauraa iloisesti. Näpyttelee konettaan.

I/65

”Voi saakeli soikoon! (huudahtaa harmistuneena) Tääll on kaheksan tällast kal-
voo!” Harmittelee sihteerille liitteiden sisältöä ja paperin määrää.: ”Mikähän tää 
on, kun tämmösestä ei oo edes puhuttu foorumissa!” Tulostaa edelleen liitteitä ja 
lueskelee niitä: ”Voi luoja!”

III/5

Ovikello soi. Sihteeri avaa oven. Ovella on opettajan sijainen. Rehtori harmistuu 
siitä, ettei tiennyt opettajien olevan poissa: ”Miten mä en tienny ollenkaan, että M 
ja P on poissa...näin ei voi olla!” Juttelevat sijaisen kanssa. Sijainen poistuu.

III/20

Lopettaa puhelun ja manailee itsekseen: ”Kuinka monta kertaa näitä papereita 
pitää pyytää ja ei vaan tuu!”

III/ 40

Tarkistavat yhdessä mitkä koulut ovat lähettäneet lausuntonsa. Rehtori: ”Ei ole 
puolistakaan kouluista tullut (huokaa)...mä laitan kakkosille viestin tästä, onhan 
tässä ollut aikaa...en tiedä kuinka kiinnostuneita tästä sitten ollaan
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IV/85

Näytelmäpukuvaraston järjestyksestä puhunut opettaja jatkaa. Rehtori osallistuu 
keskusteluun ja alkavat yhdessä miettiä pelisääntöjä varaston käyttämiselle. Reh-
tori puuskahtaa: ”Joo se on ihan hirveetä!” Rehtori nousee ja lähtee käytävään. 
Käytävässä juttelee toisen opettajan kanssa puvuista. Rehtori: ”Se on ihan pöyris-
tyttävää! Kansallispuvut sikin sokin riekaleina jätesäkissä! Ne, jotka ovat siitä 
vastuussa...se on delegoitu kahdelle ihmiselle, hoitakoon he sen! Ei se ole minun 
tehtäväni!” Lähtee kansliaan. Paiskaa avaimet pöydälle ja karjuu.

IV/90

Soittaa puhelun: ”Mä oon niin raivona! Lähetä nyt joku kattomaan niitä pukuja...
mä oon aivan raivona täällä.”

Rehtori E oli sairastanut pitkään kovaa yskää, jonka syytä ei oltu löydetty, 
mutta välillä rajustakin yskimisestä huolimatta hän jaksoi tulla kouluun. Tul-
tuaan sairasloman jälkeen töihin hän joutui juoksemaan ympäri koulua selvit-
telemässä aikataulusotkuja, koska koululla oli yhtä aikaa menossa valokuvaus, 
pääsiäishartaus sekä alkuopetuksen liikennevalistus. Hän oli tuohtunut siitä, 
että joutui itse hoitamaan kaikki sotkut ja ihmetteli mitä olisi tapahtunut, jos 
hän ei olisi tullutkaan kouluun sinä päivänä. Hän joutui pyytämään anteeksi 
aikatauluongelmia kouluun saapuneilta vierailta sekä ruokalan emännältä.

II/0

Paikalle tulee toinen opettaja, jonka kanssa pähkäilee aikatauluja. (Kuvausaika-
taulussa on jotain häikkää. Vuorot ovat menneet sekaisin, kun opettajat ovat niitä 
vaihdelleet) Rehtori neuvottelee opettajien kanssa: ”Mä käyn sanomassa sille...” 
Opettaja tulee ehdottamaan taas uutta siirtoa aikatauluun. ”Ei sovi toi siirto!” 
sanoo rehtori tälle napakasti. Rehtori mumisee hiljaa edelliselle opettajalle: ”Jos 
mä oon poissa, niin eikö kenenkään päässä...Ihan oikeesti!” Harmittelee sotkuja: 
”Eikö se tiennyt, että on pääsiäishartaus?”

II/5

Rehtori seisoo salin ovella käytävässä ja valvoo oppilaiden saapumista saliin. 
Käy välillä avaamassa ulko-oven. Juttelee edelleen kuvaukseen liittyvistä sotkuista 
opettajan kanssa: ”Ne on kuin viisvuotiaita lapsia! Tätä tää on! Onko ne tottuneet 
siihen, että mä aina hoidan kaiken!” Rehtori on harmistunut ja tuohtunut: ”Mähän 
en saa unohtaa mitään!” Nauravat yhdessä. Rehtori lähtee portaita ylös ja huikkaa 
kuvaajalle muutoksista. Palaa alas ja menee saliin. Kuuntelee lasten laulua. Kä-
väisee välillä käytävässä katsomassa (yksi luokka vielä tulossa). Rehtori ohjailee 
oppilaat saliin. Jää seisomaan salin ovelle.
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II/95

Lopettaa puhelun. Merkitsee kalenteriin jotakin. Kanslian ovikello soi. Valokuvaaja 
tulee sisään ja täsmentää aikatauluja. Rehtori: ”Okei käyn heti sanomassa niille...
siis 2b yhdeltätoista ja toinen 11.20.” Rehtori lähtee kansliasta. Kulkee käytävää 
pitkin luokan ovelle. Luokka on tyhjä: ”Ai niin ne onkin ruokalassa...” Lähtee ruo-
kalaan. Käytävässä valokuvaaja kysyy luokasta, joka puuttuu. Rehtori huokaa ja 
sanoo selvittävänsä asiaa. Menee ruokalaan ja löytää luokan. Kertoo opettajalle 
kuvausaikataulun muutoksesta.

II/ 100

Keskustelee opettajan kanssa. Lähtee ruokalasta. Tapaa aulassa kuvaajan ja selvit-
tää tälle aikataulua. Opettaja tulee. Ihmettelevät yhden luokan puuttumista. Läh-
tevät etsimään. Tilanne selviää. Rehtori lähtee kuvaajan kanssa kuvauspaikalle. 
Rehtori sanoo hiljaisella äänellä kuvaajalle: ”Kyllä tää on kauheeta...mitä jos mä 
en olisi tullut tänään töihin!” Nauravat. Tutkivat taas kuvausaikataulua.

Tyytyväisyytensä rehtori E ilmaisi avoimesti ja osasi nauraa myös itselleen. 
Aikatauluista ja täsmällisyydestä puhuttaessa hän myönsi olevansa ihminen, 
joka sai paljon aikaiseksi juuri viime hetkellä

Rehtori E:tä oli vaivannut pitkään tuntikehykseen liittyvä asia ja hän päätti 
hoitaa sen pois päiväjärjestyksestä varjostamisen aikana. Aika oli kuitenkin 
tehnyt tehtävänsä ja asia oli hoitunut itsekseen. 

I/5

Sihteeri tulee ja kysyy musteen tilaamisesta. Rehtori: ”Joo tilaa vaan.” Juttelee 
sihteerin kanssa jonkun lahjan hankkimisesta ym. Rehtori: ”Mun on pakko nyt tart-
tua härkää sarvista ja selvittää se tuntijuttu...se on vaivannu mua pitkään ja mä 
oon vaan jättäny sen.”

I/30

Puhuu edelleen ja tutkii samalla tiimipostiaan. Haukottelee ja kysyy hymyillen: 
”Tunnetsä nyt ittes paremmaksi ihmiseksi? Ai et vai?” Kuuntelee ja hymähtelee. 
Yskii ja röhii välillä: ”Kuuletsä? Piti just sanoa, ett mä oon tosi väsyny. Nukuin 
huonosti ja aamulla oli paha olo. Täst sen näkee, etten ole terve, muttei se mitään”. 
Kysyy A:lta tulleesta viestistä vessin tunneista: ”Että ollaan tehty jotain väärin! 
(Ei ole löytänyt viestiä) – niin niistä erityistehtävistä. No mä soitan sille. Jos olisin 
löytänyt sen viestin, niin olisin nähnyt siitä kenelle kaikille se oli mennyt ja jollekin 
soittanut.”

I/90

Istuu työpöydän ääreen. Soittaa (virastoon vessin tunneista): ”Tarkistan asian... 
herranjestas! Se onkin varmaan ollu joku vanha juttu ja mä oon vaan poistanu 
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sen!... Ei sitt mitään”. Lopettaa puhelun ja nauraa. Menee sihteerin huoneeseen ja 
naureskelee edelleen: ”Ajattele, se on ollu joku vanha juttu! Ei A:kaan sitä muista-
nut!” Rehtori on helpottunut ja hymyilee. Juttelee sihteerin kanssa laskuista.

II/ 135

Juttelevat edelleen kanslian ovella. Rehtori kertoo parisuhteestaan ja siihen liitty-
västä aikatauluongelmasta – myöhästelystä ja aikatauluneuroosista. Rehtori: ”Mä 
oon semmoinen viimetipan ihminen. Mä saan hirveesti aikaiseksi sitten viimeisenä 
päivänä!” Nauravat iloisesti. Opettaja poistuu.

Rehtori E pohti pitkään opettajan kanssa oppilasongelman käsittelyä. Lopulta 
hän keksi ratkaisun ja oli tyytyväinen itseensä. Hän oli tyytyväinen myös pu-
huttelun tulokseen ja kertoi siitä iloisena sihteerille ja opettajalle. 

Rehtori E oli saanut vanhemmilta valituksia tekemästään luokkaratkaisusta 
ja oli kirjoittanut luokkaratkaisun perusteluista vastineita, joihin oli itse tyyty-
väinen. Hän antoi kirjeet opettajille kommentoitavaksi ja korjattavaksi mikäli 
siihen olisi aihetta.

II/45

Rehtori miettii miten saisi oppilaan tunnustamaan tekonsa: ”Mä en ymmärrä miten 
mä saisin sen sanomaan!” Pohtivat yhdessä miten saisivat oppilaan tunnustamaan 
ja kertomaan totuuden. Sopivat puhuttelusta. Rehtori lähtee opehuoneesta ja huik-
kaa mennessään: ”Mä tiedän jo strategian!” Nauravat. Vastaan tulee opettaja ja 
sanoo: ”Ai oikein strategian...niin hieno sana” Nauravat kaikki. Rehtori lähtee 
opehuoneesta. Mennessään kehuu vastaantulevan naisopettajan ulkonäköä.

II/80

Seuraa käytävässä kuvaustouhuja ja kertoo opettajalle tyytyväisenä poikien puhut-
telun tuloksesta. Nauravat.

III/80

Rehtori ja erityisopettaja menevät toiseen huoneeseen juttelemaan jonkun vanhem-
man närkästyneestä kirjeestä. Rehtori: ”Mä oon tehny kyllä helvetin hyvän kirjeen, 
jos joku vaan jeesais mua...” Keskustelevat tapauksesta hiljaisella äänellä.

III/90

Jää salin ovella keskustelemaan opettajan kanssa: ”Mä olen kuus kirjettä viikon-
loppuna väsänny!” (vanhempien närkästys luokkien yhdistämisestä)
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Rehtori E:n sosiaaliset tunnetaidot

Rehtori E käytti verkostoaan tehokkaasti hyväkseen. Hän soitti kollegoilleen 
halutessaan tietoa tai neuvoja jostakin asiasta. Myös virastoon hän oli yhtey-
dessä. 

Apulaisrehtorin kanssa hän teki yhteistyötä opetussuunnitelman puitteissa. 
Oppilaan tekemän ilkityön johdosta hän otti yhteyttä leikkipuistoon ja tiedotti 
sinne mitä oli saanut asiasta selville. Hän sai positiivista palautetta leikkipuis-
tosta ”asioihin tarttumisesta”. Sihteeriinsä rehtori E tukeutui monessa asiassa. 
Sihteeri auttoi häntä monesti esimerkiksi tiimipostin avaamisessa, laskujen hy-
väksymisessä ja johtokunnan kokouksen pöytäkirjan teossa.

Rehtori E liikuskeli paljon koulussa ja järjesteli käytännön asioita. Hän 
osallistui aamunavauksiin ja toivotti vieraat lämpimästi tervetulleiksi. Valoku-
vauspäiväsotkujen selvittelyyn hän käytti runsaasti aikaa ja energiaa juokse-
malla ympäri koulua etsien luokkia ja opettajia ja yrittämällä tiedottaa jokai-
selle uusista aikatauluista. Kaiken lisäksi hän huolehti myös salin mikrofoneis-
ta, piirtoheittimestä ja verhoista ja kysyi vierailta heidän tarpeistaan. Hän oli 
huolissaan ensimmäisten luokkien paikallaolosta, koska näillä sattui olemaan 
sijaisopettajat, jotka eivät tienneet tapahtumista.

II/30

Rehtori katselee oppilaiden poistumista salista. Etsii katseellaan jotain. Huomaa 
ekaluokkalaiset edessään ja tiedottaa näille: ”Varttia vaille kymmenen tähän 
saliin! Teillä on täällä jotain kivaa!” Juttelee vielä ekaluokan opettajien kanssa 
liikennetunnin alkamisesta. Täsmentää. Liikenneihmiset tulevat saliin. ”No niin 
hyvää päivää” tervehtii rehtori iloisesti. Täsmentää aikatauluja ja pahoittelee har-
tauden päällekkäisyydestä: ”Tämmöstä tää on tää kouluelämä. Aina välillä tulee 
yhtäkkiä muutoksia.”

II/ 115

(Rehtori yskii ja röhisee ja selvittelee limaista kurkkuaan) Puhuu edelleen puheli-
messa: ”Kyllä hekin ovat sillä lailla vastuussa, koska ovat olleet mukana...joo kuu-
le, me selvitellään...me halutaan kuulla...puolin ja toisin tehdään samoja juttuja, 
että saadaan ne ojennukseen! (naurahtaa)” Rehtori lopettaa puhelun iloinen ilme 
kasvoillaan. Apulaisrehtori tulee kansliaan. Rehtori sanoo hänelle iloisesti: ”An-
toivat hyvää palautetta meille, että meillä puututaan asioihin!” Hymyilevät.

II/45

Opehuoneessa rehtori kertoo opettajalle puistossa rikotuista ikkunoista. Pohtivat 
mahdollista syyllistä ja epäilevät tiettyä oppilasta. Keskustelevat. Rehtori kuunte-
lee ja kyselee. Opettaja kertoo oppilaan poissaolosta ja valehtelusta.
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Rehtori E oli jonkin verran puhelimitse yhteydessä vanhempiin ja suhtautui 
vakavasti esiin tulleeseen oppilaan kiusaamisongelmaan. Hän korosti opetta-
jille, että ongelmaan tuli puuttua ja että oppilaan puolia oli pidettävä.

Omasta sairaudestaan huolimatta rehtori E jaksoi olla empaattinen ja auttoi 
opettajia monissa eri yhteyksissä. Hän huolehti arjen sujumisesta ja lähti kes-
ken kokouksenkin varmistamaan, että kouluun tulleella vierailijalla oli kaikki 
hyvin.

Koska rehtori E oli aluerehtori, hän oli koonnut alueen rehtoreilta lausun-
not erityisopetussuunnitelmasta ja siihen liittyvä kokous pidettiin hänen kou-
lullaan. Kokoukseen osallistuivat alueellinen erityisopettaja sekä virastossa 
toimivat erityisopetussuunnittelijat. Itse hän kommentoi ja kritisoi suunnitel-
maa vahvasti ja pyysi myös oman koulunsa erityisopettajaa lausumaan mieli-
piteensä. Erityisopettajaansa hän oli erittäin tyytyväinen ja kertoi siitä myös 
muille ylpeyttä äänessään.

I/0

Rehtori puhuu puhelimessa: ”Voi ei! Mutta kyllä me voidaan se siirtää (empaatti-
nen ääni) Ei se oo mikään katastrofi  kuitenkaan. (sopivat uuden ajankohdan). Mä 
soitan sitte, jos se ei käy”. Lopettaa puhelun.

I/130

Puhelu jatkuu: ”Kyllä kaikki muut opettajat jatkuvasti kehuvat sitä luokkaa, että 
ovat valoisia ja kivoja eikä mitään pelkoja näy...kyllä me täällä olemme häntä 
kauheesti tuettu...sieltä tuli johtokunnallekin pitkiä kirjeitä...kyllä me se täällä tie-
dostettiin, että näin se on. Oikein ikävää. Mutta tällaista sattuu.” Puhuvat vielä 
luokkien koosta ja ryhmien suurenemisesta tulevaisuudessa.

I/135

”Uskallan melkein sanoa, että olkaa ihan rauhassa (juo teetä). Kiitos soitosta (nau-
rahtaa)...mehän emme voi virkamiehinä sanoa mitään!” Rehtori lopettaa puhelun 
ja kertoo sihteerille sen sisällöstä. Sanoo olevansa tyytyväinen puheluun.

II/45

Opehuoneen ovi aukeaa ja opettaja tulee ulos yskien kovasti. ”Pidä huolta itsestä-
si!” sanoo rehtori hänelle vakavalla äänellä. ”Joo joo” vastaa opettaja.

III/15

Rehtori juttelee opettajan kanssa jonkun tunnin sijaistamisesta. Rehtori lupaa olla 
sijainen. Sopivat tunnin aiheesta. Rehtori: ”No me voidaan vaikka kertailla...mä 
voin kattoo jotain mukavaa.”
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III/65

Keskustelu eo-resurssista jatkuu. Joku koputtaa ovelle. Opettaja tulee sisään ja 
kysyy voiko tulla kertomaan mielipiteensä lausunnosta. rehtori esittelee opettajan 
muille: ”Tässä on paras laaja-alainen opettaja...” Kaikki nauravat.

III/85

Keskustelu jatkuu. Rehtori katsoo yhtäkkiä kelloa: ”Onks kello jo noin paljon! 
(pohtii kuka voisi mennä saliin hoitamaan aamunavauksen) Tietääks kaikki, että 
pitää mennä saliin! Mä olen kokouksessa, etten voi tulla sinne.” Lähtee kohti kans-
liaa. Pysähtyy juttelemaan opettajan kanssa: ”No katotaan sitten, mutta ykskään 
ei saa muuttaa pois!” Nauravat. Rehtori lähtee paikalle tulleen vieraan kanssa 
hakemaan kouluisännältä mikrofonin.

III/175

Rehtori kuuntelee ja lausuu välillä huvittavia kommentteja. Kaikki nauravat. Sa-
noo sitten painokkaasti: ”Kyllä sen pitääkin painottua ala-asteelle! Ja päiväkotiin! 
Siellä se pitää jo huomata!” Rehtori sanoo olevansa tyytyväinen päiväkodin toi-
mintaan.

Rehtori E keskusteli apulaisrehtorinsa kanssa uusista palkkausmuutoksista ja 
suhtautui niihin aika pessimistisesti. Hän halusi myös olla perillä Kelan ohjeis-
tuksista äitiyslomaan liittyen opettajan tullessa niitä kysymään.

Opetussuunnitelmatyö oli jaettu tiimeille, joiden osuutta rehtori E päivit-
ti yhdessä apulaisrehtorin kanssa. He keskustelivat muun muassa tuntijakoon 
liittyvistä ongelmista ja päättivät pitää kokouksen asiaan liittyen. Viimeisellä 
varjostuskerralla apulaisrehtori toi rehtorille positiivista palautetta valmiista 
opetussuunnitelmatyöstä.

Rehtori E:n koulussa oli vierailulla japanilainen tutkijaryhmä. He haastat-
telivat rehtoria tämän toimintaperiaatteista ja koulun toimintakulttuurista.

II/120

Apulaisrehtori kertoo oaj:n palkkausmuutoksista (europalkkaus, vaati- ja henki-
kriteerit). Keskustelevat. Rehtori kyselee uusista kriteereistä ja selventää palkanli-
siä. Rehtori sanoo: ”Kyllä tästä tulee äärimmäisiä riitoja henkilökunnan kesken!” 
Apulaisrehtori selventää vielä palkkausperusteita ja sanoo: ”Lapsi elää kiitoksel-
lakin!” Nauravat yhdessä.

IV/70

Kirjoittaa edelleen. Apulaisrehtori tulee ovelle ja sanoo: ”Opetussuunnitelma sit-
ten hyväksyttiin. Teitä kehuttiin kovasti!”
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IV/75

Rehtori vastaa tyytyväisenä: ”Oli hyvä ryhmä!” Juttelevat ja naureskelevat. Apu-
laisrehtori poistuu. Rehtori nousee ja lähtee käytävään. Käytävässä kohtaa japani-
laisen naisen ja sopii tämän kanssa tapaamisen kansliassa vähän myöhemmin.

Rehtori E:n toiminnassa oli huumori vahvasti läsnä. Toisinaan se oli sarkas-
tista ja kyynistäkin, mutta rehtorista välittyi iloinen ja pirteän energinen kuva. 
Rehtori E:llä oli läheinen kollega, jonka kanssa hän keskusteli vapautuneesti 
ja nauroi paljon. Hän kohdisti usein huumorin itseensä ja leikillisesti kritisoi 
itseään. Huumorin avulla hän myös selvisi ikävistäkin tilanteista. Sihteerin ja 
rehtorin välillä vallitsi samanlainen huumori ja hyväntahtoinen ”piikittelysuh-
de”. Myös vieraiden läsnä ollessa rehtori E nauroi ja vitsaili runsaasti.

I/35

Puhelu jatkuu. Välillä rehtori haukottelee ja nauraa iloisesti. ”Mä soitan sille. Mua 
painaa se asia.” Kysyy vielä tunneista. Kuuntelee ja kommentoi: ”No kyllä se sel-
viää!” Nauraa ja lopettaa puhelun. Hihittelee itsekseen. (Kollega oli sanonut, että 
”mä kuulen ett sä oot vähän poissaoleva”. Rehtori sanoo: ”se on hirveetä, kun 
toinen vaistoaa sen, että mä haluaisin lopettaa puhelun. Siitä tulee niin nolo olo”)

I/85

Kulkee opehuoneeseen. Pysähtyy juttelemaan tietokoneen ääressä olevan opettajan 
kanssa työllistetyistä ja heidän vakuutuksistaan leirikoulussa. ”Mä tarkistan sen!” 
rehtori lupaa. Juttelee toisten opettajien kanssa iloisesti nauraen. Kysyy kaikilta 
hymyillen: ”Sopiiko teille, ettei huomenna ole kokousta (nauraa) Te ootte varmaan 
tosi pahoillanne!” Kirjoittaa viikkotaululle tiedon, ettei kokousta ole. Lähtee ope-
huoneesta. Juttelee käytävässä oppilaiden kanssa. Palaa kansliaan.

I/100

Kysyy tuntijaosta: ”Mistä se löytyy?” Siirtyy koneelle ja etsii tietoa: ”Älä sano 
tollasella äänellä, että toi on ihan torvi!” Rehtori nauraa hersyvästi. Kuuntelee 
neuvoja ja etsii sivuja. ”No nyt mä löydän sen. Kiitti!” Lopettaa puhelun.

I/155

Pöytäkirjan kirjoittaminen jatkuu. Sihteeri nauraa rehtorin sekoiluille. Rehtori 
nauraa myös ja saa pahan yskänpuuskan.

II/40

Keskustelee kuvaajan kanssa vielä aikataulumuutoksista ja opettajien sekoiluista. 
Naureskelevat yhdessä. ”Äiti on taas hoitanut kaiken!” nauraa rehtori iloisesti. 
Sihteeri tulee paikalle. Rehtori lähtee tämän kanssa kansliaan. Sihteeri kertoo mat-
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kalla jostain vieraasta ja kääntyy hakemaan kahvia. ”Liisa sä et voi jättää mua 
yksin! Mä tarviin sua!” huudahtaa rehtori. Sihteeri nauraa ja lupaa palata pian.

II/40

Rehtori: ”Liisall’ on kyllä pitkä minuutti! Pitäisiköhän sille antaa potkut!” Kaikki 
nauravat.

II/45

Rehtori lähtee kansliasta. Sihteeri tulee vastaan. ”Se oli ainakin neljä minuuttia!” 
sanoo rehtori muka ankarasti. Nauravat ja sihteeri selittelee miksi oli viipynyt.

II/50

Rehtori saapuu kansliaan. Sihteeri on odottanut vieraan kanssa. ”Mä erotan sut!” 
sanoo sihteeri nauraen. Rehtori purskahtaa nauruun.

II/125

Tervehtii opettajaa ja sanoo nauraen: ”Hei olitsä laittanut oikein tukan kuvausta 
varten!” Naureskelevat.

III/15

Rehtori menee sihteerin huoneeseen kuuluttamaan opettajille ja sanoo lopuksi: ”...
tällä viikolla on luvattu kylmenevää säätä, joten pankaa vaatetta päälle!” Lopettaa 
kuulutuksen ja palaa kansliaan. Sanoo erityisopettajalle nauraen: ”Taas tuli sel-
laisia tätineuvoja!”

III/150

Eo-suunnitelmaa edetään kohta kohdalta. Eri koulujen lausunnot käsitellään tar-
kasti. Rehtori kommentoi välillä huumoria viljellen. Nauravat.

IV/55

Kuraattori ja rehtori keskustelevat työn arvioinnista. Rehtori sanoo nauraen: 
”Muista sitten laittaa kaikkiin vitonen!” Kuraattori: ”Ei siinä ole kuin kolmonen!” 
Nauravat iloisesti. ”No sitten kaikki on kolmosta!” nauraa rehtori edelleen. Ku-
raattori poistuu. Rehtori vastaa puhelimeen.
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Kuvio 24. Taustatekijöiden vaikutus rehtori E:n toimintoihin (%:a kokonaisajankäy-
töstä).

5.2 Varjoista valoon – varjostustulokset aikaisempien teorioiden 
valossa

Ajankäyttö

Varjostuksista kootut tulokset osoittivat, että rehtoreiden toiminnot painottui-
vat kansliatöiden tekemiseen. Jokainen rehtori vietti suurimman osan ajastaan 
tietokoneen tai työpöydän äärellä. Kansliassa vietetty aika vei yli 50 % rehto-
reiden työajasta. 

On kuitenkin vaikea täsmällisesti eritellä mitä tietokoneen äärellä tehdyt 
toiminnot pitivät sisällään. Äkkiä ajatellen voitaisiin olettaa, että kansliassa 
tietokoneen ääressä vietetty aika liittyi automaattisesti johtamisen hallinnol-
liseen puoleen. Kuitenkin rehtori saattoi koneella ollessaan laatia esimerkiksi 
opetussuunnitelmaa, toimintakertomusta, toimintasuunnitelmaa tai muuta tä-
män tutkimuksen mukaan laadulliseen kehittämiseen sisältyvää strategiaa. Eli 
sama toiminto sisälsi sekä laadullista – koulun kehittämiseen liittyvää että hal-
linnollista johtamista. Tämän tutkimuksen luokittelemat laadullisen kehittämi-
sen kriteerit avattiin luvussa 2.1.4. Toisaalta vaikka varjostaja saikin tietää, että 
rehtori käsitteli sähköpostiaan, hän ei pystynyt päättelemään, miten suuri mää-
rä niistä liittyi suoraan hallintoon tai laadun kehittämiseen tai arkipäivän su-
jumiseen liittyvien rutiiniluonteisten tehtävien hoitoon. Sähköpostin käsittelyä 
ei siis voitu erikseen luokitella taustatekijöiden mukaisesti. Näin ollen tämä 
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tutkimus luokitteli kansliassa oleskelun johtamisen hallinnolliseen puoleen 
liittyväksi toiminnoksi sen kummemmin toimintojen sisältöjä erittelemättä.

Kansliatöiden painottuminen koulun johtamisessa ei ollut yllätys. Sama 
tulos on todettu useissa aikaisemmissa tutkimuksissa (Vaherva 1984, Karja-
lainen 1991, Erätuuli-Leino 1992, Stålhammar 1994). Sergiovanni toteaa, että 
kansliatyöt eli johtamisen hallinnollinen osuus on pakko hoitaa, jotta koulun 
arki sujuisi ongelmitta, mutta samalla pitäisi ehtiä kehittämään oppivaa yhtei-
söä eli opetuksen ja oppimisen laatua. Johtamisen haaste onkin Sergiovannin 
(1995, 314) mukaan hallinnollisen ja moraalisen johtamisen välisen kilpailun 
rauhoittaminen. Moraalisella johtamisella hän tarkoittaa tavoitteellista arvo-
johtamista, johon sisältyy nimenomaan oppimisen ja opetuksen kehittäminen.

Tukiaisen (1999) väitöskirjan tuloksissa todetaan, että suomalainen rehtori 
asetti tärkeimmäksi tavoitteekseen parhaan opetuksen hankkimisen oppilail-
leen. Taipale (2000) taas totesi rehtoreiden kokevan, ettei pedagogiseen joh-
tamiseen ole aikaa hallinnollisten tehtävien suuren määrän vuoksi. On useasti 
todettu, että rehtorit haluaisivat keskittyä enemmän opetuksen ja oppimisen 
kehittämiseen kuin tällä hetkellä voivat. Mielenkiintoinen ajatus on se, miksei 
mitään ole tapahtunut, vaikka sama tulos on todettu jo puolivuosisataa sitten. 
Ehkä ongelma onkin siinä, etteivät rehtorit täysin selkeästi osaa hahmottaa 
sitä, mitkä toiminnot liittyvät laadun kehittämiseen ja mitkä ovat puhtaasti 
hallinnollisia, teknisiä ja arkisia toimintoja. Koska ne usein liittyvät toisiinsa 
niin tiiviisti, ettei niitä voi erottaa toisistaan vain toiseen alueeseen kuuluviksi. 
Tässä tutkimuksessa tätä ongelmaa pyrittiin lähestymään toimintojen taustalla 
vaikuttavia tekijöitä etsimällä. Tutkimuksen tulos kertoi, että arjen pyörittämi-
nen vei rehtoreitten aikaa niin paljon, ettei laadun kehittämiselle jäänyt aikaa.

Useat tutkimukset pitävät arvopohjan, visioinnin, yhteisöllisyyden sekä 
vuorovaikutuksen kehittämistä edellytyksenä koulun johtamisen onnistumi-
selle (Sergiovanni 1995, Fullan 2001, Goleman 1998). Koska kaikki tämän 
tutkimuksen rehtorit olivat juuri päivittämässä opetussuunnitelmaansa, voi-
daan olettaa, että heidän toimintansa arvopohja ja visio olivat olemassa ainakin 
paperilla. Varjostamisien aikana ei kuitenkaan selvinnyt kuinka paljon koko 
yhteisö oli osallistunut näiden pohtimiseen eikä se, miten rehtori huolehti siitä, 
että nämä myös tulivat koko yhteisön tietoisuuteen. 
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Kuvio 25. Rehtoreiden ajankäyttö toimintojen taustatekijöiden mukaan.

Yllä olevasta kuvasta voidaan havaita, että rehtoreiden työpäivän ajankäytössä 
laadullisen kehittämisen osuus jää hyvin pieneksi. Koulutyön arkeen liittyvät 
tehtävät veivät rehtoreiden ajasta noin 40 %. Sen sijaan tehtävät, jotka sisälsi-
vät laadullista kehittämistä, veivät aikaa vain noin 8 %. Tulos vastaa aikaisem-
pien tutkijoiden esittämiä tuloksia rehtoreiden työn painottumisesta muuhun 
kuin opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen. 

Vuorovaikutus yhteisöllisyyden luojana

Yksi yhteisöllisyyden edellytyksiä on työn tarkoituksen selkeyttäminen kaikil-
le yhteisön jäsenille sekä yhteisten strategioitten luominen ja johdonmukainen 
käyttäminen. Avain yhteisöllisyyden syntymiseen on vuorovaikutussuhteiden 
parantaminen kaikkien yhteisön jäsenten välillä. Koulun menestyminen riip-
puu sen rehtorin ja opettajien välisestä yhteistyöstä. Rehtorin merkitys avoi-
men vuorovaikutuksen luomisessa on tärkeä. 

Hammonds arvioi Fullanin kirjaa The New Meaning of Educational Chan-
ge ja toteaa Fullanin korostavan sitä, että kaikki riippuu siitä, mitä opettajat 
ajattelevat ja tekevät. Koko muutos riippuu siitä. Fullanin mukaan yhä edel-
leen osa opettajista työskentelee yksin ja turhautuu yrittäessään täyttää sekä 
opetussuunnitelman että koulun johdon vaatimuksia. Menestyvissä kouluissa 
korostetaan hänen mukaansa johdonmukaisia standardeja, arvostetaan muita 
ja jaetaan asiantuntijuutta. Tehokkaalle opettajalle on tärkeää hyvä opetustaito, 
luokan ilmapiirin luominen sekä ammatilliset haasteet kuten korkeat odotuk-
set, halu edistyä, vastuullisuus ja tiimityö. Hammonds kirjoittaa edelleen, että 
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Fullan korostaa opettajien yhteistyön merkitystä kehitettäessä ammatillista op-
pimisyhteisöä. (Hammonds 2002.) 

Tässä tutkimuksessa korostui opettajien ja rehtorin välisten kontaktien 
määrä.

Vuorovaikutustilanteet veivät huomattavasti rehtoreitten aikaa. Opettajilla 
oli lähes aina vapaa pääsy rehtorin kansliaan. Kohdatessaan rehtorin muual-
la kuin kansliassa, esimerkiksi käytävillä, ruokalassa tai opettajainhuoneessa, 
tämä pysähtyi aina kuuntelemaan ja auttamaan heitä. Opettajakontaktien sisäl-
löt vaihtelivat täysin arkipäisten asioitten hoitamisesta tulevaisuuteen tähtää-
viin suunnitelmiin. Opettajakontaktien määrä oli melkein sama kuin tietoko-
neen ääressä vietetty aika (noin 19 %). Oppilaskontaktien määrä vaihteli eri 
rehtoreilla riippuen muun muassa siitä sattuiko rehtorilla olemaan varjostuksi-
en aikana oppitunteja.

Vanhempiin ja virastoon rehtorit olivat yhteydessä sekä puhelimitse että 
koululla pidetyissä neuvotteluissa. Kontaktit näihin tahoihin olivat vähäisiä. 
Hammonds esittää Fullanin ajatuksen siitä, että vanhempien mukaanottaminen 
olisi tärkeää, koska mitä lähempänä vanhemmat ovat opettajaa, sitä suurempi 
on opetuksen vaikutus. Fullanin mukaan vanhemmat ovat oppilaiden ensisijai-
sia kasvattajia ja koulun olisi kehitettävä enemmän keinoja auttaa ja tukea hei-
tä. Vanhempien mukanaoloa ei kuitenkaan saisi jättää vain opettajien hartioille 
vaan sen täytyisi tapahtua koko koulun tasolla. (Hammonds 2002, 4–5.)

Mintzberg totesi jo 70-luvun alussa, että vuorovaikuttaminen oli rehtorin 
työlle oleellista. Pääasialliset vuorovaikutusvälineet, joita rehtorit käyttivät, 
olivat Mintzbergin mukaan posti, puhelin, yllätykselliset sekä etukäteen so-
vitut neuvottelut ja epäviralliset käynnit opettajien luona. Mieluisimpia vuo-
rovaikutustilanteita olivat suorat keskustelut, koska niissä informaatio kulki 
nopeasti, kun taas postin kulku oli hidasta. Rehtorit pitivätkin postin käsitte-
lyä taakkana. Mintzbergin tutkimuksen mukaan 80 % rehtoreiden ajasta kului 
sanalliseen vuorovaikutukseen (Mintzberg 1973, 171). Tällä hetkellä postin 
käsittely on tietotekniikan ansiosta nopeaa ja tästä syystä tietokoneen ääressä 
istuminen vie rehtoreiden aikaa enemmän kuin suorat kontaktit. 

Kontaktien suuresta määrästä johtuen rehtorit joutuivat käyttämään vuoro-
vaikutustaitojaan aktiivisesti. Vuorovaikutustaitoihin kiinteästi liittyvät tunne-
taidot näkyivät selvästi rehtoreiden toiminnassa. Kaikissa tämän tutkimuksen 
viitekehykseen liittyvissä teorioissa korostetaan vuorovaikutuksen ja tunne-
taitojen sekä oman henkisen hyvinvoinnin merkitystä yhteisöllisyyden luo-
misessa. Erityisesti Sergiovanni korostaa yhteisöllisyyden merkitystä koulun 
toiminnassa. Hän toteaa, että yhteisöllisyyden luomiseen tarvitaan työn mer-
kityksen kirkastamista, kollegiaalista johtajuutta, vastuun jakamista ja yhteistä 
keskustelua. Sergiovannin mukaan tarvitaan johtajuutta, joka toisaalta vaatii 
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jokaisen tiukkaa panostusta ja toisaalta kaikessa tiukkuudessaankin kannustaa 
sydämen äänen kuuntelemista (Sergiovanni 1996, 185). 

Verkostot

Ilman tehokkaita verkostoja sekä koulun sisällä että koulusta ulospäin ei ny-
kykoulu enää pärjää. Tutkimuksen rehtoreitten verkostoituminen varjostuksien 
aikana ei tullut kovin selkeästi esille. Voidaan kuitenkin olettaa, että niillä kou-
luilla, joiden rehtorit toimivat aluerehtoreina, oli olemassa toimivat verkot sekä 
ylöspäin virastoon että horisontaalisesti alueen muihin kouluihin. Rehtorifoo-
rumeita virastossa ja alueen rehtorikokouksia pidettiin säännöllisesti, vaikka 
ne eivät osuneetkaan varjostamisien ajankohtaan. Aluerehtorit lähettivät infor-
maatiota foorumeissa keskustelluista asioista muille alueensa kouluille.

Tutkimuksen viitekehyksen teorioista erityisesti Fullan (1999) korostaa 
horisontaalisen verkostoitumisen – muilta kouluilta oppimisen – merkitystä. 
Koulujen tulisi hänen mielestään tehdä enemmän yhteistyötä, laatia yhteisiä 
strategioita ja huolehtia koko alueen tarpeista yhdessä. Tällainen horisontaali-
nen verkostoituminen ei tullut varjostamisien aikana esiin, mutta haastatteluis-
sa rehtorit puhuivat paljonkin sen merkityksestä.

Spillane ym. kirjoittavat, että hajautetun johtajuuden mallissa johtaminen 
koostuu rehtorin, opettajien, ”apujohtajien” sekä tilanteiden välisistä vuorovai-
kutusverkoista. Johtajuuden hajautuminen näkyi tämän tutkimuksen rehtorei-
den toiminnassa muun muassa vastuualueiden jakamisena sekä opettajien että 
apulaisrehtoreiden kanssa. Rehtoreilla oli myös apunaan oppilashuoltoryhmät 
sekä opettajien tiimit. Jonkin verran verkostoitumista näkyi muiden koulujen 
rehtoreitten kanssa.

Tunneäly

Jokaisessa tämän tutkimuksen viitekehykseen liittyvässä teoriassa mainitaan 
tunneälyn merkitys johtamisessa. Jokainen niistä pitää tunteisiin ja tunteiden 
hallintaan perustuvaa johtajuutta merkityksellisenä yhteisöllisyyden kehittämi-
selle. Fullan sanoo, että tällä hetkellä tunneälyn merkitys korostuu entisestään, 
koska tehokas vuorovaikutus ja verkostoituminen vaativat sitä. Sergiovanni 
taas korostaa ihmissuhdeverkoston merkitystä ja toteaa rehtorin vuorovaiku-
tustaitojen olevan olennaisia johtamistaitoja. Hän sanoo johtamisen olevan 
aina kiinni persoonasta (Sergiovanni 1995, 307). 

Tutkimuksen rehtoreitten arkipäivän toimintojen taustalla vaikuttavia tun-
neälyyn liittyviä taitoja voitiin havaita runsaasti. Edellä todettiin, että opettaja-
kontaktien määrä oli suuri. Jokaiseen kontaktiin liittyi jonkinlaista tunneälyä. 
Jokainen kontakti oli erilainen ja vaati rehtorilta kykyä keskittyä ja reagoida 
juuri oikealla tavalla. Äkilliset ohimennen lausutut kontaktit vaativat nopeaa 
ajattelukykyä ja loogisuutta sekä myös sovittujen toimenpiteiden muistamista 
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jälkeenpäin. Ilman tunnetaitojen hallintaa rehtorit eivät olisi pärjänneet liikku-
essaan koulun tiloissa. 

Tutkimuksen rehtoreiden toiminnassa voitiin havaita Golemanin esittämiä 
tunneälytaitoja kuten esimerkiksi kykyä tulla toimeen muitten ihmisten kans-
sa, joustavuutta, palvelualttiutta ja luovuutta. Heidän johtamisestaan löytyi 
muutosvalmiutta, sopeutuvaisuutta, moninaisuuden hyväksikäyttöä sekä tii-
mityötaitoja, joita Goleman pitää nykyjohtamisen onnistumisen edellytyksinä. 
Varjostamistilanteissa voitiin jonkin verran havaita rehtoreiden tunnistavan 
myös muiden ihmisten tunnetiloja. Tämän tutkimuksen rehtorit eivät enää ol-
leet Golemanin mainitsemia erakoita tai itsevaltiaita. 

5.3 Teemahaastattelut

Teemahaastatteluilla pyrittiin syventämään varjostamisaineistosta esiin nous-
seita teemoja. Varjostamisaineisto oli luokiteltu rehtorin sijainnin, kansliatoi-
mintojen sisällön, vuorovaikutuskohteiden sekä yhteistyöverkkojen perusteel-
la. Toimintoja kuvaavat taustavaikuttajat oli luokiteltu laadullisiin, arkisiin, 
strategisiin ja tunneälyyn perustuviin tekijöihin. Haastattelun teemat oli valittu 
tämän saman luokituksen pohjalta. 

Haastattelujen avulla täydennettiin varjostamisen aikana havaittuja toimin-
toja, jotka liittyivät muun muassa johtajuuden jakamiseen, vuorovaikutukseen, 
verkostoitumiseen sekä ajankäytön hallitsemiseen. Haastattelemalla syvennet-
tiin myös havaintojen taustalla vaikuttavia tekijöitä eli laatuun, arkeen, stra-
tegiaan ja tunnetaitoihin liittyviä toimintoja. Strategiseen toimintaan liittyvät 
kysymykset sisälsivät muun muassa henkilöstön rekrytointia ja motivointia, 
tiedon käsittelyä, hyvinvointia ja jaksamista sekä verkostoitumista selventäviä 
teemoja. Laadulliseen kehittämiseen sisältyviksi kysymyksiksi taas luokiteltiin 
esimerkiksi tavoitteellisuuteen, työn tarkoitukseen, johtamisen itsenäisyyteen 
sekä yhteisöllisyyden rakentamiseen liittyvät teemat. Yksi haastattelun tavoite 
oli löytää niitä tekijöitä, jotka rajoittivat laadulliseen kehittämiseen liittyviä 
toimintoja. Rehtoreita pyydettiin myös kertomaan jokin hankala tilanne, jonka 
he olivat joutuneet rehtorina ollessaan kohtaamaan sekä omista selviytymis-
keinoistaan ja kannustimistaan. 

Tunnetaitojen osuus rehtoreiden työssä tuli selkeästi esille myös haastat-
teluissa, vaikka niihin ei suoraan viitattukaan. Rehtoreiden avoimuus ja luot-
tamus haastattelijaan mahdollisti tunneälyyn liittyvien taitojen tunnistamisen 
”rivien välistä”. Vastauksista löytyi sekä henkilökohtaisiin taitoihin eli itsetun-
temukseen, itsehallintaan ja motivoitumiseen liittyviä tekijöitä että sosiaalisiin 
taitoihin eli empatiaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä taitoja.
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5.3.1 Rehtorin työtä rajoittavia tekijöitä

Sergiovanni toteaa, että rehtorin työhön sisältyy vaatimuksia ja velvollisuuk-
sia, jotka on pakko hoitaa. Näitä tulee monelta eri taholta kuten laista ym. 
normeista ja ohjeistuksista, virastoista, vanhemmilta, opettajilta jne. Sergio-
vannin mukaan rehtorit voivat kuitenkin hoitaa nämä velvollisuudet hyvinkin 
eri tavoin ja silti oikein. Yksi menestyvän rehtorin tunnusmerkki onkin hänen 
mukaansa se, että rehtori pystyy tekemään useanlaisia valintoja ja täten vähen-
tää pakonomaisuutta. Hän toteaa, että tällainen kyky on huomattavan tärkeä 
koulun toimivuutta kehitettäessä. (Sergiovanni, 1995.)

Rehtorin työ koulun johtajana on yhä enemmän keskittynyt hallinnollisten 
velvoitteiden hoitamiseen. Byrokratian lisääntymisen ja koulua ympäröivän 
yhteisön taholta tulevien paineiden vuoksi koulun perustehtävään eli opetus- ja 
kasvatustyöhön ja siihen läheisesti liittyvään opettajien ohjaamiseen ja val-
mentamiseen ei ole käytännössä riittävästi aikaa. Koulun kehittämisen kannal-
ta tärkein tekijä eli pedagoginen keskustelu jää kaikessa kiireessä liian vähälle 
huomiolle. Suomen rehtorit ry:n toimittamassa rehtorikyselyssä selkein tulos 
ilmeni kysymyksestä, jossa tiedusteltiin rehtorin kokemaa työmäärän lisään-
tymistä. Lähes kaikki vastaajat (97,7 %) vastasivat, että rehtorin työmäärä on 
lisääntynyt viime vuosina (Suomalaisen rehtorin työtodellisuus 2004). 

Koulun tasolla rehtorin työtä lisääviä tehtäviä virtaa eniten ylhäältäpäin 
eli hallinnollisten velvollisuuksien hoitaminen on lisääntynyt. Sähköpostin vä-
lityksellä tapahtuva tietojen kerääminen ja erilaisten kyselyjen lähettäminen 
on vaivatonta ja helppoa, mutta kuormittaa huomattavasti rehtorin työtaak-
kaa. Vertikaalista byrokratiaa (top-down) olisikin vähennettävä ja siirryttävä 
vastavuoroiseen, avoimeen kommunikointiin hallinnon ja ”ruohonjuuritason” 
välillä. Koulujen olisi myös entistä enemmän keskityttävä horisontaaliseen 
vuorovaikutukseen ympäristön (alue, muut koulut) kanssa. Tällaisen koulujen 
välisen kanssakäymisen lisääminen ja tukeminen mahdollistaisi muun muassa 
yhtenäisten arviointimenetelmien sekä hyvien käytäntöjen vertailun ja ennen 
kaikkea toisilta oppimisen. Koulut itse ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan 
kehityssuuntaansa ja vastaamaan oman toimintansa ja alueensa tarpeiden haas-
teeseen. 

Suurin osa rehtorin päivittäisestä työstä keskittyy erilaisten selvitysten te-
kemiseen opetushallinnolle sekä koulurauhan ylläpitämiseen liittyvien rutii-
nien ja kurinpidollisten toimien hoitamiseen. Rehtorin työpäivä kuluu juok-
sevien asioitten hoidossa ja äkillisten, yllättävien tilanteiden kohtaamisessa. 
Varsinaiseen koulun kehittämiseen ei jää suunnitelmallisesti aikaa. Kehittä-
minen tapahtuu muun työn lomassa, aina tarpeen ilmaantuessa. Rehtorin tulisi 
kuitenkin olla ensisijaisesti koulun kasvatus- ja opetusprojekteista vastuullinen 
informaatio- ja arvojohtaja. Rehtorin tehtävä olisi siis olla koulunsa arvoperus-
taa ohjaava johtaja, joka jatkuvasti päivittää visiotaan yhteisöjen ja yritysten 
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muutossuunnista. Erityisen tärkeää olisi tunnistaa kansalaisten asenteiden ja 
arvojen sekä tulevaisuuden työelämän vaatimien koulutusvalmiuksien muut-
tuminen. 

Rehtoreiden työtä rajoittavat tekijät liittyivät kullekin koululle sopivan 
henkilökunnan rekrytoimiseen, koulujen itsenäiseen toimintaan, ajan hermolla 
pysymiseen ja siihen liittyen jatkuvan uuden tiedon hallintaan, kannustamis- ja 
motivoitumisongelmiin, ajanhallintaan sekä jaksamiseen. Haastatteluista poi-
mittujen lainausten runsas määrä puolustaa paikkansa siinä mielessä, että lukija 
voi itse havaita, kuinka monipuolisia ja luottavaisia rehtoreiden vastaukset oli-
vat. Lainausten perusteella lukijan on mahdollista analysoida ja tulkita tutkijan 
luomaa mielikuvaa rehtoreiden toiminnoista ja arvioida sen oikeellisuutta.

 
Henkilökunnan koostumus

Tutkimuksen rehtorit pitivät koulun kehittämisen kannalta tärkeänä mahdol-
lisuutta valita kouluunsa sellainen henkilökunta, joka olisi koulun tarpeiden 
kannalta mielekäs. Yksi rehtoreista oli saanut olla alusta asti mukana perus-
tamassa kouluaan – henkilöstön valinnasta lähtien – ja näki tämän vuoksi 
suhteensa henkilökuntaan mutkattomana ja avoimena. Työyhteisön jäsenten 
tuttuus, ajattelutavan yhtenäisyys ja avoin keskustelu arvoista tekivät koulun 
johtamisen helpoksi ja ristiriidattomaksi. Aivan toisenlaisia ongelmia joutui 
kohtaamaan rehtori, joka työskenteli perinteisessä, vanhassa koulussa. Jo pit-
kään työssä olleitten opettajien kokemuksen ja aloittelevien opettajien ”uusien 
tuulien” yhteensovittaminen vaati rehtorilta kykyä luovia erilaisten näkemys-
ten aallokossa ja taitoa rakentaa niistä kokonaisuus, jossa palaset loksahtelivat 
luontevasti toisiinsa. 

Rehtori A

Se olennaisin asia, mitä olen tässä viime aikoina pohtinut on sen muodostaminen 
sillä tavalla, että pyrin tekemään siitä mahdollisimman heterogeenisen – eli meidän 
koulussa on semmoisia pitkän linjan opettajia, jotka on yli 30 vuotta olleet tässä 
talossa niin heidän – tavallaan luoda tästä sellainen salaatti tai tällainen sekoitus 
erityyppistä työntekijää, että tämä toimii yhdessä.

Rehtori B 

Tota – se näkyy mun mielestä just siinä, että – mä joskus sanon, että se on semmoi-
nen avioliitto, että niinku ne on tienneet kenen alaisuuteen ne hakee töihin ja tietysti 
siinä oli ensimmäisenä vuonna – niistä melkein puolet lähti siitä koulusta, mistä 
mä lähdin – tarttui mukaan sieltä ja kuitenkin meillä oli ollut semmoinen opetiimi 
kasassa parisen vuotta ennen kuin tavallaan oli se hakuprosessi ja kuitenkin muil-
lekin mä olin tuttu niinku ja ajatusmaailmat oli aika tutut. Opettajat olivat pääs-
seet vaikuttamaan suunnittelutyöhön ja mä luulen, että se oli niinku varmaan aika 
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paljon tietoisempaa hakeutumista ja hakemista siihen kouluun kuin ehkä – voisin 
kuvitella, että monesti nuori opettaja katsoo, että missä koulussa on virkoja auki ja 
mihin on lyhyt työmatka tai helppo kulkea ja tällaisia perusasioita, mutta että kyllä 
niinku tonne on aika selkeesti pedagogisin perustein.

Rehtori D 

Mutta ne liittyvät siihen, että mä yritän saada niinku tähän taloon sitä semmoista 
niinku vakaata osaamista ja sitten sen haaste on se, että meiltä lähtee ihmisiä eläk-
keelle nyt aika hyvää tahtia, että nämä uudet ihmiset niinku – tossa kävi tuo uusi 
opettaja – että löytyy niinku timantteja tänne töihin – se on vaikea laji.

Tavallaan just tämä niinku ihan aineenhallinta eri aineryhmissä – kielten osalta 
se on erittäin hyvällä mallilla samaten miksei äidinkieli ja kirjallisuus – siinäkin 
T lähtee eläkkeelle niin siinäkin on kyllä haastetta. Siinä mä olen jo – mä tiedän 
jo kuka siihen tulee virkasiirtona ja se on kyllä ammattilainen, mutta siihen pitäisi 
päästä vaikuttamaan. Jos, siihen pystyisi vaikuttamaan.

Rehtori E 

Sitä rajoittaa se, että meillä ei ole mahdollisuutta valikoida työntekijöitä – rekry-
tointivaiheessa tietenkin on, mutta – tässä tilanteessa varmaan voi sanoa ääneen 
sen, mistä ei koskaan muuten uskalla puhua, että jos on opettaja, joka ei ole tehtä-
viensä tasolla tai ei ole motivoitunut, niin se on aivan päivänselvää, ettei myöskään 
opetuksen laatu hänen kohdallaan ole hyvä. 

Koulun kehittäminen ilman vastuuntuntoista, osaavaa ja kullekin koululle 
sopivaa henkilökuntaa ei onnistu. Siksi on entistä enemmän panostettava pä-
tevyyden ohella myös sellaisiin erikoisosaamisiin, jotka ovat henkilökunnan 
toinen toisiaan täydentävien taitojen hallinnan kannalta merkittäviä. Opetta-
jien erikoisosaamisien käyttö ja huomioonottaminen jo ala-asteella kannustaa 
ja motivoi parempaan työsuoritukseen ja näin ollen parantaa myös opetuksen 
laatua. Näiden erikoisosaamisten rinnalla kulkevat myös Golemanin luokitte-
lemat tunnetaidot eli sosiaaliset ja persoonalliset kyvyt hoitaa opetustehtävää 
toisaalta yksilön toisaalta yhteisön näkökulmasta katsoen. Henkilöstöjohtami-
nen on taito, jonka avulla rehtori voi paljonkin vaikuttaa koulunsa menestymi-
seen ja opetuksen laatuun. Ilman motivoitunutta henkilökuntaa ei kehittymistä 
voi tapahtua.

 
Rehtori A 

Sanotaan niin, että aina kun tulee tilanne, että – niitähän tapahtuu vuosittain, että 
rekrytointia tarvii tehdä – niin siinä tilanteessa sitä niinku pohtii tämän asian kaut-
ta, että me emme halua tänne sellaista tyyppiä tai sellaista tyyppiä ja että me tar-
vitaan nyt just sellainen ehkä sosiaalisesti vähän kömpelö, mutta joka tekee työnsä 
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tosi hyvin. Tai sellainen, joka on jämpti tietyllä tavalla – yksi asia meillä on ollut 
– mun tämän hetkinen iso murheeni on se, että meillä on ollut 15 vuotta ihminen 
täällä töissä – epäpätevänä ihmisenä – sijaisena – ja tässä vaiheessa näyttää nyt 
pahasti siltä, että hänelle ei ole työtä ensi vuodeksi. Se on semmoista kipeetä myös-
kin, jotenkin tämä on tämä tinki olla tässä – katsoa sitä sen ammatillisuuden kautta, 
että saada pätevä ihminen kun kerran päteviä.

Rehtori B 

Totta kai tämmöisiä niinku ikäänkuin hienoja johtamiskeinoja yrittää käyttää, mut-
ta kyllä mä luulen, että niinku mun se suurin henkilöstöjohtamisen paikka on ollut 
just, kun on rekrytoinut sitä henkilökuntaa ja oikeastaan se, mikä jäi mainitsematta 
siitä vaiheesta niin meillä oli ihan selkeä ajatus siitä, että tähtiä ei haeta, vaan että 
haetaan joukkuepelaajia

Sitten myöhempinä vuosinahan piti jo ihan tietoisesti hakea ihmisiä, joilla ilmai-
su ei ollut vahvuus vaan sitten ruvettiin selkeesti tarvitsemaan muita osa-alueita: 
teknistä osaamista, ihan ylipäätään niinku semmoista tietynlaista tarkkuutta (nau-
rahdus) ja tämän tyyppisiä, että mutta se oli ihan se lähtötekijä, niin ehkä se mitä 
voi ajatella, että miten ne ihmiset toimivat – mä luulen, että kuitenkin kun on niin-
ku ilmaisu ja on tottunut ehkä ilmaisemaan itseään monella tavalla, niin se toi 
ehkä semmoista tietynlaista avointa keskustelukulttuuria ja sitten toisaalta myös 
semmoista rohkeutta työstää työyhteisössä asioita ehkä eri tavalla kuin vaan ehkä 
verbaalisesti.

– jostain syystä sinne vaan alkoi kasaantua sellaisia ihmisiä, joille se oli vahvuus 
ja siinä vaiheessa kun me tehtiin sitten kun koulu oli alkanut, semmoista henkilös-
tövahvuuskartoitusta, niinku se ilmaisutaito nousi läpi sieltä ja oli hölmöä jättää 
sitä vahvuutta käyttämättä.

Rehtori E 

– osa minun painostuksestani, koska täällä oli sellainen pikku klikki, joka alkoi 
ottaa selvästi valtaa. Siihen kuului oikein vahva nuori nainen, joka oli epäpätevä, 
mutta omasta mielestään aivan huippuopettaja. Joka neuvoi minua siitä, miten op-
pilaita pitää kohdella. Siinä tuli sitten muutama sellainen yhteenotto – siihen klik-
kiin meni sitten muutama mukaan. Se oli ensimmäinen kerta oikeastaan, kun käytin 
sillä lailla valtaa, että minulla on itselläni sellainen olo, että minä pistin ne pois. 
Niin kuin käytän tätä termiä, että pistin ne pois. Se antoi minulle kyllä jonkinlaista 
sellaista voimaa, että on minulla ollut – vaikka sanoinkin, että se on vaikeaa – niin 
tilanteita on ollut ja kyllä olen niistä selvinnyt. Ei ne helppoja ole.

Koulujen itsenäisyys

Suomen peruskoulujärjestelmässä rehtorin ja yksittäisen koulun itsenäinen 
liikkumavara on edelleen verraten kapea. Koulukohtaista päätösvaltaa voi-
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daan kyllä koulun tasolla käyttää edelleen muun muassa budjetin toteuttami-
sessa, oppimateriaalien ja opettajien valinnassa sekä opetuksen järjestelyissä, 
mutta itsenäinen, oman koulun tarpeet huomioonottava soveltaminen on reu-
naehtojen tiukkuudesta johtuen loppujen lopuksi verraten pieni. Ongelmana 
on rehtorin vapaus pohtia koulunsa kehittymistä pitemmällä aikavälillä sen 
omista lähtökohdista käsin – alueen tarpeet ja vaatimukset huomioonottaen 
sekä oppilasaineksen tason mukaisia opetusmenetelmiä hyväksikäyttäen. Ope-
tussuunnitelman joustavaan toteuttamiseen ei käytännössä ole mahdollisuutta, 
koska sen vaatimat oppisisällöt ja tuntijaot ovat hyvin pitkälle määriteltyjä. 
Erilaiset painotuksetkin kouluissa ovat usein näennäisiä – käytännön tasolla 
toteutumattomia. 

 
Rehtori B 

Tietyissä rajoissa kyllä. Mutta kyllähän ainakin Helsinki on – voisi sanoa, että jol-
lain tavalla kaventanut niitä vuosien saatossa. Virastolla on omat ihan selkeät ke-
hittämislinjat kuitenkin. Mitä enempi ja vähempi ne haluavat, että koulut noudatta-
vat. Näkyy mun mielestä hirveen hyvin toimintasuunnitelma- ja toimintakertomus-
kaavakkeissa muun muassa, mitä niissä on tapahtunut. Ymmärrän sen kaupungin 
tasolla, mutta kyllä se ehkä syö niin kuin koulun tasolla rehtorin ja toisaalta myös 
opettajakunnan sitä omaa vapautta. Se, että onko se hyvä vai huono asia, sitä en 
osaa välttämättä sanoa.

Rajoittaminen on aika voimakas sana, mutta sanotaanko, että ohjataan ainakin 
hyvin tietoisesti. Sen mä ymmärrän ihan hyvin, että ne lähtee niistä niinkun viras-
ton ja oikeastaan laajemmin koko kaupungin niinku strategisista tavoitteista. Se on 
ihan niinku ihan ymmärrettävää ja hyväksyttävää niin kauan kun ne oman koulun 
tavoitteet eivät ole mitenkään ristiriidassa niiden viraston strategisten painopistei-
den kanssa. Silloinhan ei ole mitään niinku huonoa ja ne on niin yleismaailmallisia 
ja syviä – nehän on semmoiset kauhean laajat ja niinku vähän nyt voi sanoa, että 
sellaiset – ettei ne loppujen lopuksi anna sitten kuitenkaan hirveesti siihen arkityö-
hön. Ne ovat niin yleismaailmalliset. En nyt sillee välttämättä näe, että ne kauheesti 
rajoittaa, mutta että – tähän liittyy tietysti raha ja sitten, jos haluat jotain niinku 
oikein koulussasi kehittää, sä tarviit siihen ylimääräistä rahoitusta,

Mutta, että toki sitä on ollut ja kyllä mä jossain vaiheessa olen kokenut sillee, että 
ehkä viraston linjakin on joissakin jutuissa pikkasen muuttunut ja ehkä nyt esimerk-
kinä se, että kun hirveesti edellisellä ops-kierroksella kehoitettiin erikoistumaan ja 
hakemaan omia painopistealueita omia vahvuuksia ja kyllähän sitä sitten toisella 
ops-kierroksella otettiin niinku jollain lailla takaisin kuitenkin. Mutta että mun mie-
lestä ehkä se kuitenkin sitten oli enemmän puhetta ja ehkä se on enempi semmoinen 
ajatuksentaso kuin sitten oikeesti vaikuttaa niinku käytäntöihin. Että ei mun mieles-
tä koulut nyt sitten lopulta eroa kuitenkaan niin paljon. Eikä niitä ohjeistettu niin 
paljon niinku samaan muottiin, että se nyt oikeesti olis kauheesti haitannut.
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Rehtori C 

En näe rajoitteita juuri lainkaan. Lähinnä taloudelliset seikat ovat niitä. Ehkä näin 
loppumetreillä voi todeta, että oma innovatiivisuus on laimentunut. En meinaan 
ymmärrä, miksi koko ajan pitää hirveästi kehittää. Juuri on väännetty opetussuun-
nitelmia vuositolkulla, nyt pitäis antaa aikaa työyhteisölle tehdä ihan tavallista 
työtä.

Rehtori D 

– näitä ikäänkuin suunnitelmia, että mitä jatkossa niin voi olla, että koululle tulee 
entistä enemmän niinku kehittämisvaraa, ettei ole enää tämmöisiä sidottuja kehit-
tämiskohteita toimintasuunnitelmissa vaan on lupa ja että luultavasti tulee niinkun 
hallinnollisesti takaisin ehkä itsenäisyyttä, että se lisää hallinnollista työtä, mutta 
sehän luo meille resurssia siis tilaa. 

Rehtori E 

Olen aina ollut sitä mieltä, etten halua minkäänlaisia, keinotekoisia painotuksia – 
siis sellaisia hienoja korulauseita tai mitään sellaista, mitä me emme pysty arjessa 
toteuttamaan. Ja tällä hetkellä meidän taloudelliset resurssit ovat niin niukat, että 
kovin kummosia ihmeellisyyksiä me emme voi tehdä. Mutta me voimme tehdä aivan 
hirveän paljon oman persoonamme kautta ja se on just se, että me aikuiset voidaan 
toisiamme kohtaan käyttäytyä sillä tavalla, että meillä on täällä hyvä henki ja tänne 
on ihmisten kiva tulla töihin ja sitä kautta lapset myös saavat parasta mahdollista 
plus sitten, että opetuksen pitäisi olla laadukasta. Eli opettajien pitäisi panostaa 
opetuksen laatuun ja tasoon.

Mutta koen, että koululla ja minulla on hirmuisen suuri vapaus tehdä mitä me ha-
luamme. Tietenkin laillisuuden ja kaiken sen rajoissa mitä meille on suotu, mutta 
meillä on tosi tosi tosi isot mahdollisuudet. Jos kaikki halutaan vaan. Erittäin itse-
näistä mielestäni kehittää koulua.

Koulujen erikoistuminen ja oppilasvirtojen liikkuminen vapaasti koulujen vä-
lillä nähtiin 2000-luvun alussa uhkakuvana. Koulutuspoliittiset syyt johtivat 
lähikouluperiaatteen vahvistamiseen ja niin sanotut erikoiskoulut painotuk-
sineen haluttiin lakkauttaa. Nyt aletaan pikku hiljaa ymmärtää monipuolisen 
tarjonnan ja valinnanmahdollisuuksien merkitys. Yksilön merkitys tulee kou-
lutuksessakin korostumaan. Vaihtoehtoja ja erilaisia oppimispolkuja tullaan 
tarjoamaan yksilön omien resurssien puitteissa. Tämä tulevaisuudenkuva vaa-
tii koulun horisontaalista verkostoitumista; alueen koulujen välistä keskustelua 
järkevistä vaihtoehdoista ja mahdollisimman monipuolisesta tarjonnasta. 
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Rehtori D 

– että Helsinki on ainoa iso kaupunki Suomessa – jos me haluamme, että tämä on 
oikeasti kansainvälinen pääkaupunki, niin täällä pitää olla koulutuksellista moni-
muotoisuutta, muuten tämä näivettyy myös siltä osin. Tämä ei ole siltäkään osin 
enää mikään vaihtoehto kenellekään.

– oli sitä mieltä, että kaikki painotukset pois. Ja se oli tiukka paikka nimittäin sil-
loin. Jos siinä olisivat muut lähteneet tiukasti mukaan siihen, että joo – ettei mitään 
tämmöistä spesiaalia. Niin siinä olisi voinut käydä näinkin. Eli silloin tuntui siltä, 
että jaa-aa katotaan. Mutta nyt mun mielestä silleen on taas vähän – kuulostaa sil-
tä, että se – että syyt ovat ehkä taloudellisiakin. Että niinkuin nähdään, että hei nyt 
meidän pitää kouluverkkoa niinku katsoa, että miten se palvelee ja sitten ikäänkuin 
nämä – on niinku takaisin tullut ajatus, että ehkä tämmöistä niinku monipuolista 
tarjontaakin voi olla –

Olin kertomassa tästä meidän markkinatalousjutusta niin meillä on näin paljon 
lapsia, jotka joko tulevat meille tai eivät. Niin siitähän seuraa aika hyvät paineet 
– että tämän fi rman on kerta kaikkiaan onnistuttava. No, nyt musta tuntuu, että me 
olemme niin vakaalla pohjalla siinä suhteessa, että mä en ainakaan lietso sitä – mä 
en sano sitä koskaan ääneen enkä sparraa sillä, että hei mennäänhän me nyt täysil-
lä – meneehän nyt hyivn, että varmasti tulee oppilaita niin kuin ennen oli joskus.

Mutta ehkä sitä ei onneksi tullut, mutta vielä tähän markkinatalouteen jos palataan, 
niin se on semmoinen asia, joka niinku tiedostetaan täällä sisällä, että meidän on 
onnistuttava työssä ja se varmasti – jokainen tietää sen niin selvästi ja pyrkii teke-
mään työnsä hyvin. Kukaan ei tavallaan halua ottaa sitä riskiä, että mä olen niinku 
ottanut ”kuhan nyt tässä vähän mennään näin”. Tämä työyhteisö ei hyväksy sitä. 
Täällä työyhteisössä – varsinkin noi vanhemman polven konkarit – niin niillä on 
niin mielettömän kova työmoraali.

Ajan hermolla pysyminen

Osaavan ja vastuuntuntoisen henkilökunnan kannalta on tärkeää huolehtia 
sekä opettajien että rehtoreiden jatkokouluttautumisesta samoin kuin opetta-
jakoulutuksen laadullisesta kehittämisestä. Nyky-yhteiskunnan edellyttämät 
opetus- ja kasvatustehtävät vaativat erilaisia taitoja kuin kymmenen vuotta 
sitten. Teknologian räjähdysmäinen kehittyminen on luonut asetelman, jossa 
opettajien ja lasten todellisuus eivät välttämättä kohtaa. Arvojen muuttuminen 
ja työelämän tarpeet asettavat koululle uudenlaisia haasteita. Koska joka puo-
lelta pursuava tieto vanhenee nopeasti, on huolehdittava siitä, että opettajakou-
lutusta päivitetään jatkuvasti. Opetushenkilöstön pysymiseen ajan hermolla 
tarvitaan uudenlaista koulutusta – tietojen ja taitojen päivittämistä lasten ja 
nuorten todellisuus huomioonottaen. 

Usein opettajien jatkokouluttautuminen törmää aikaan ja rahaan. Arkipäi-
vässä eläminen vaatii opettajilta sellaista panostusta, että kouluttautuminen 
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nähdään ylimääräisenä rasitteena. Toisaalta sellaisiin koulutuksiin, jotka moti-
voisivat, ei välttämättä ole rahaa. Horisontaalisen vuorovaikutuksen lisäänty-
essä olisi mahdollisuus toisilta oppimiseen. Vierailut muilla kouluilla – opet-
tajavaihdot koulujen kesken samoin kuin tuntien/luokkien vaihtaminen oman 
koulun sisällä – antaisivat opettamiseen laajempaa näkökulmaa. Horisontaa-
linen vuorovaikutus mahdollistaisi oman alueen koulujen väliset pedagogiset 
keskustelut, ei ainoastaan rehtoreiden vaan myös opettajien kesken. Tällainen 
vuorovaikutus olisi opettamisen ja kasvattamisen kannalta erittäin hedelmälli-
nen yhteistyömuoto.

Rehtori A 

Tarjoon heille koulutusta esimerkiksi, kun tulee koulutusta tuolta – tarjoillaan eri-
tyyppisiä asioita, niin mulla on kehittämiskeskustelussa jokaisen kanssa käyty läpi 
sellainen asia, että mitkä olisivat niinku koulutuksen asioita ja juttuja, mitä he ehkä 
tarvitsevat ja sitten mä – mä en määrää heitä koulutukseen, mutta tarjoan heille 
mahdollisuuksia ja alleviivaan, että tässä olisi nyt tällainen minne sun ehkä kan-
nattaisi mennä.

Rehtori D

Se, mikä työn kehittämisessä on selvä resurssivaje on meillä – meillä ei riittävän 
reilusti tunnusteta sitä Helsingissä, että meidän opettajat tarttis ihan säännöllistä 
ja harkittua täydennyskoulutusta. Tarttis vetäytymisaikaa sen koulutuksen kautta. 
Työstä pois, jotta taas innostuu ajattelemaan uudestaan asioita eri tavalla. Koulu-
tusrahat ovat niin minimissään, ja sitten niitä käytetään niin keskitetysti, niin se ei 
kyllä palvele tarkoitustaan. Semmoista osaamisvajetta joissakin jutuissa on. Sitä 
pitäisi päästä paikkaamaan.
 

Rehtori E 

– mutta se on ollut meillä vähän semmoisena jonkinasteisena painotuksenakin tämä 
opettajien yhteistyö ja se, että opettajien tietotaito tulisi hyödynnettyä mahdollisim-
man hyvin – vaihdetaan tunteja oman kiinnostuksen mukaan ja annetaan sitä omaa 
panosta. Tätä kautta koko yhteisön käyttöön. Tätä ollaan pidetty esillä, mutta ei 
se – siinä olisi paljon tekemistä vielä.

Kannustamisen/motivoinnin ongelma

Haastatteluja tehtäessä ei rehtoreilla ollut minkäänlaisia ylimääräisiä keino-
ja palkita opettajiaan. Keväällä 2007 rehtorit saivat mahdollisuuden jakaa 
henkilökunnalleen ns. kannustuslisiä oman harkintansa mukaan. Rahallisen 
kannustuslisän jakaminen edellyttää kuitenkin erittäin huolellisia perusteluja 
ja näyttöä siitä, että sen saaja on todella osoittanut olevansa rahallisen korva-
uksen arvoinen. Jos näin ei tehdä, kannustuslisän jakaminen kääntyy helposti 
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itseään vastaan ja aiheuttaa negatiivisia tunteita henkilökunnan keskuudessa. 
Ongelmana koetaan työn arvioimisen oikeudenmukaisuus ja sen subjektiivi-
nen kokeminen. 

Kannustaminen arkipäivässä liittyy lähinnä resurssien jakamiseen, posi-
tiiviseen palautteeseen ja sisäisen yrittäjyyden palkitsemiseen. Tällaisina si-
säisinä kannustimina rehtorit näkivät muun muassa perustehtävän kirkkaana 
pitämisen – odotuksien ja vaatimusten selkeyden – sekä turhien projektien 
karsimisen. Opettajien uupuminen oli huolena ja siksi työn rajaamista pidettiin 
tärkeänä. Yhä lisääntyvät oheistoiminnot nähtiin perustehtävää eli lapsen opet-
tamista ja kasvattamista häiritsevinä tekijöinä. Sisäisinä kannustimina pidettiin 
myös yhteisöllisyyden luomista – sisäistä ”sparrausta” – sekä sen synnyttämää 
sisäistä paloa ja innostusta. 

Toisaalta perinteisten resurssien lisääminen (esim. opettajien määrän li-
sääminen, pienemmät luokkakoot, paremmat työvälineet, opettajakoulutuksen 
laadullinen kehittäminen) ei kuitenkaan paranna tuloksia ellei siihen ole yh-
distetty koulukohtaista joustavuutta ja opettajan työn kannustavuutta lisääviä 
rakennemuutoksia. Vaikuttaa siltä, että opettajien tehtävien rahallinen korvaus 
tulee yhä tärkeämmäksi. Vetoaminen kutsumukseen tai työmoraaliin ei enää 
toimi kyllin voimakkaana kannustimena. Osa tutkimuksen rehtoreista noudatti 
koulussaan kokonaistyöaikaa, jonka puitteissa oli mahdollista antaa opettajille 
korvausta lisätöistä. Rehtorin työn jakamisen kannalta kokonaistyöaika nähtiin 
hyvänä. 

Rehtori A 

Plus, että mä näen tämän uuden palkkaan tulevan lisän sellaisena hyvänä väli-
neenä sille, että on tavallaan perusteltua esimerkiksi niistä kolmesta tunnista yksi 
uhrata tällaiseen opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnitteluun

Rehtori B 

Tässä tullaan taas tähän uusi koulu-juttuun, että kyllä uusi koulu on silleenkin etu-
oikeutettu – siellä on ihan sama palkka kuin muissa kaupungin kouluissa, mutta 
varsinkin ensimmäisenä vuonna työtä on ihan hirveen paljon enemmän ja jos ih-
minen on valmis lähtemään siihen, niin se on hyvin motivoitunut ammattilainen. Se 
tekee sitä ihan eri tavalla kuin niinku todella leipätyönään ja virkatyönään.

Rehtori C 

Joo mä kartotin sen siten, että mistä asioista pitäisi maksaa korvauksia ja siellähän 
tuli tällainenkin aika hauska, että tästä, joka keksii opettajakunnalle näitä viihdy-
tysjuttuja, niin siitä pitäisi maksaa ja sitten mä heitin semmoisen ratkaisun, että 
iltapäivähoidon koordinaattori hoitaa myös aikuisten iltapäivätoiminnan. Mutta 
jotenkin tämä uusi opettajapolvi heijastaa, että tämmöisestä asiasta katsotaan – 
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totta kai se teettää, mutta sitten kun miettii, että työnantajan näkökulmasta sitä, niin 
se on vähän kyseenalaista. 

No, sanotaan näin, että voihan tämä uusi nyt, joka tulee voimaan ja taas lisää 
rehtorin työtä – tämä, että tulee nämä henkilökohtaiset lisät – niin tulee yhtenä 
tällaisena hommana. Mutta sekin – tuossa vuosi sitten kuultiin siitäkin, että jos-
sain virastossa keskusteltiin niin – niin se pitäisi sitten kyllä antaa sen oman talon 
sisään vai annetaanko se niille, jotka istuvat virastossa eri ryhmissä. Että se ei ole 
niinku tavallaan niinkun siinä mielessä rehtoreiden välillä oikeudenmukaista. Mut-
ta toisaalta ihan samoin kuin opettajien motivaatiossa – kyllähän tasan tarkkaan 
tiedetään, että esimerkiksi palkankorotukset – no ehkä kuukauden verran motivoi ja 
sen jälkeen sä unohdat sen ja koet, että sä saat yhtä heikkoa liksaa kuin ennenkin. 

Rehtori D 

– että onhan meillä sillä tavalla hyvä tilanne, että kokonaistyöaikakokeilu on mah-
dollistanut sen, että mä olen pystynyt pistämään nyt niin paljon semmoista rutiinia 
pois. Että mulla on oikeesti aikaa jutella opettajien kanssa.

Sitten muita rajoja ovat tietenkin ihmisten osaaminen. Pitää olla sillä tavalla kui-
tenkin realisti, että kaikki jutut ei aina lähde – ei kaikki ihmiset niinku välttämättä 
innostu ja sitten, ettei osaa. Se on vaan tylsä huomata, että tehtäiskö tämä näin ja 
näin ja huomaa, että ei se nyt ollenkaan lähde tosta.

Mutta sitten sitä täytyy myös hillitä – siinä on ne riskit, että ihmiset ottavat niin tun-
nollisesti työnsä, kun ovat työmäärät, niin uupuminen on semmoinen juttu. Sitten 
miten sytyttää niinku – miten siis motivoi – niin tämmöisiä on olemassa tämmöisiä 
niinku täällä taustalla asioita, että ei tarvitse niin hirveästi motivoidakaan. Ehkä 
enempi niinku yrittää rauhoittaa. Sitten tämmöiset erilliset kehittämishankkeet niin 
ne täytyy vaan ottaa sillä tavalla, että ketkä ihmiset lähtevät tota juttua vetämään – 
yrittää katsoa ne ja sitten se istuu kokonaisuuteen ja sitten löydetään siihen virtaa.

Niin silloin tavallaan jättää vähän etäisyyttä sille, ettei sun tarvitse olla kontrolleri, 
mutta sä teet sen eri tavalla selväksi, että hei mä tiedän missä kohti mennään. Jos 
joku puuttuu, niin mä kysyn hei missä se juttu on. Siitä syntyy se – sillä tavallakin 
voi viestiä sitä mitä odotetaan. Mutta pelkkä innostaminen ei riitä. Sitten tietenkin 
yksi tekijä on kaikki semmoiset – kyllähän tässä työssä tarvitsee laittaa itsensä pe-
liin. Että jos sä menet markkinoimaan jotakin juttua, että ”hei mennääks tähän ja 
tähän hankkeeseen” silleen niinku naama mutrussa, niin ei kukaan ole kiinnostunut 
siitä.

Rehtori E 

Että kyllä opettajien asenne – nuorempien opettajien asenne ja miksei vähitellen 
vanhempienkin alkaa olla jollain tavalla vähän kehittämiskielteinen. Se semmoinen 
tietoisuus omista oikeuksista ja – siinä on jotain semmoista, jonka minä koen kyllä 
vähän semmoisena esteenä, että jos minä en onnistu niin kuin psyykkisesti jotenkin 
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psyykkaamaan opettajiani – saamaan heistä sitä paloa ja intoa aikaan, niin se on 
aika hankalaa. Sitä kautta se ehkä menee ja se vaatii minulta kyllä sitten tosi paljon 
taitoa, että pystyn motivoimaan heidät siihen, että se, että me vähän uhrattaisiin 
vaikka se olisi omaa aikaakin, niin se tulee meille moninkertaisena takaisin. 

Osaksi kyllä estää oma rohkeuden puutteeni. Se, etten kuitenkaan uskalla vaatia 
sitä, mitä oikeasti haluaisin. Ja se, että ammattiyhdistyspuoli on niin tiukasti oh-
jeistanut nykyään opettajia, että tuntuu, että jos jotakin vähänkin enemmän haluaisi 
tehdä, niin aina aina aina tulee se raja vastaan. Että jos se ei voi tapahtua tasan 
täsmälleen työaikana – mikä onkin mahdotonta, koska on oppitunnit – niin kuka 
maksaa, millä ajalla jne.

Rehtorin työn palkitsemisesta ja kannustamisesta puhuttaessa on edelleen 
todettava, että keinoja on vähän jos ollenkaan. Suren (Suomen rehtorit) reh-
torikyselyssä rehtoreiden mielipiteistä kävi selvästi ilmi, että rehtorin työn 
vastuullisuus, työtehtävien määrä ja koulun henkilökunnan, oppilasmäärän 
ja erityisesti integroitujen oppilaiden määrä eivät näy riittävästi rehtoreiden 
palkkauksessa (Rehtorikyselyn raportti 2005). Rehtorin työ on siis täysin riip-
puvainen hänen omasta innostuksestaan ja aktiviteetistaan. Useimmat rehtorit 
kyllä myöntävät tekevänsä työtään motivoituneina ja käyttävänsä runsaasti 
omaa aikaansa työasioitten miettimiseen huolimatta kannustimien puuttumi-
sesta. Arkipäivän sujuminen, avoin vuorovaikutus, työviihtyvyys ja henkilö-
kunnalta saatu arvostus ovat sisäisiä motiiveja, joiden varassa työ koetaan mie-
lekkääksi. Kuinka pitkälle tämä sitten riittää, on tärkeä kysymys pohdittavaksi. 
Onko rehtorin ammattiin tulevaisuudessa hakijoita nykyisellä palkkauksella? 
Kuinka kauan rehtorit jaksavat työskennellä pelkän sisäisen motivaation kan-
nustamina – kutsumuksesta. Ennen pitkää sekä rehtorin ja opettajan työ tulee 
muuttumaan niin sanotusta kutsumusammatista tavalliseksi palkkaan ja aikaan 
sidotuksi ammatiksi.

Rehtori A 

Jollain lailla ymmärtäisin niin, että esimerkiksi mun alaiseni pitävät mua hyvänä 
henkilöstöjohtajana. Eli tilanteet, joissa pitää ottaa ihminen huomioon ja – mä koh-
taan ihmiset sillä lailla niin kuin – pyrin tekemään sen mahdollisimman suoraan ja 
selkeästi ja ainakin keskusteluissa, missä – palautekeskusteluissa sun muissa – se 
tuodaan esiin se turva, minkä tavallaan tälle työyhteisölle annan.

Mä tykkään – ei ole hirveän hankalaa napata sitä suurinta kipinää – se on täällä 
jossakin talossa – sitä pitää haeskella vähän ja se on siinä – tämmöisissä jutuissa 
kuin – kun lapset tulevat juttelemaan ja kysyvät joitain asioita ja opettajat saa avun 
tässä, kun tulevat tänne tai sitten kun keksii jonkun hyvin organisoidun systeemin, 
joka toimii tässä talossa – siitäkin jotain perverssiä mielihyvää saa. Täytyy myön-
tää, että niitäkin päiviä on, ettei sitä löydy millään.
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Rehtori B 

– niin joku sellainen tilannetaju ehkä, mutta että sitten toisaalta myös on niinku 
semmoista faktapohjaa. Niin kyllä mä luulen, että se on varmaan jostain sellaises-
ta. Kyllä jotenkin koen, että – mä olen ehkä eniten onnistunut siinä, että mä olen 
saanut olla ihminen. Että just se, että kun henkilöstö on ollut sellaista kuin on, ja 
– että siellä ei niinku tarvitse olla rehtori ja varmaan, jos siellä olisi joku suuri joh-
taja, niin siellähän niinku naurettais pihalle. Ei se meidän taloon sovi sellainen.

– siis kyllähän fakta on se, että silloin kun koulu aloitti toiminnan, niin olin 
viimeistään puoli kahdeksalta, mutta pääsääntöisesti seitsemältä töissä ja 
mä vastasin esimerkiksi sähköpostit ennen kuin maikat oli töissä. Että se, 
että onko se järkevää vai ei, niin olen ehdottomasti sitä mieltä, että ei. Että 
niinkun työtunteja oon käyttänyt ihan liikaa siihen hommaan. Mutta että 
suoraan sanottuna näillä eväillä ja näillä taidoilla ei ole ollut oikein muu-
ta vaihtoehtoa. Muuten se olisi johtanut siihen, että mä olisin sulkeutunut 
tavallaan siitä yhteisöstä ihan täysin. Koska jos mä olisin kaiken sen tehnyt 
silloin päiväsaikaan, niin en mä olisi nähnyt maikkoja.

Rehtori C 

Mulla on semmoinen tunne, että jos mä itse koen, että mä olen tehnyt sen homman 
hyvin – se on se – eli tietysti sanotaan näin, että jos joku toinen – tuntuuhan se 
mukavalta ei sitä voi kieltää, mutta se ei riitä, jos sä et itse koe sitä, että sä olet 
tehnyt. Mulla on itsellä tietty käsitys miten se homma pitää hoitaa ja jos mä pystyn 
sen hoitamaan niin, niin sitten mä olen tyytyväinen. Se riittää.

Rehtori D 

En saa (kannustusta). Siis jos taloudellisesti ajattelee. Se on semmoinen, joka syö 
mua tai se tympii mua, että jos tämä työ ei sisäisesti motivoi, niin sitten me olemme 
huonossa kohdassa, koska silloinhan mä vilkaisen sivulle heti, että mihis nyt – Sit-
ten sitä mä niinku tarkoitan, että se syö mua, että musta tuntuu niin epäoikeuden-
mukaiselta, että – se on aivan sama miten paljon ihminen Suomessa tienaa, niin 
se menee veroihin ja me tullaan toimeen, mutta semmoinen periaatejuttu, että jos 
niinku pistää tossa meidän opettajien – tässä työaikajärjestelmässä – palkat jo-
noon, niin mä sijoitun sinne johonkin keskivälin alapuolelle bruttoansioissa ja mun 
työaika on laskennallisesti 35 ja risat viikossa, mutta se ei ihan tahdo riittää enkä 
mä haluakaan tehdä niin lyhyttä päivää, että sitten kuitenkin väkisin tulee niitä 
iltajuttujakin välillä. Työaika niinku paukkuu yli ja mun mielestä olisi –

Tärkeintähän on se, että kokee olevansa siis sisäisesti – henkisesti vapaa niin, että 
voi olla luova. Koska tässä työssä ei ole mitään järkeä, jos me toteutamme vaan jo-
takin – tai tämä ei ole innostava homma, jos me toteutamme jotakin pilkuntarkkaa 
strategiaa, jossa sä muutut vaan suorittajaksi – yrität pistää toimeen –
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 – en mä tykkää mistään tsa-tva-hommasta, mikä meille on tulossa. Me käytäis 
muka kehityskeskustelut niinku tuolla virastossa, että miten sä nyt työtä hoidat ja 
sitten sinne tulee kaikkia näitä tämmöisiä ihan niinku ulkokohtaisia asioita, joit-
tenka mukaan sitten työn vaativuutta arvioidaan – näin vähän pelkään, mutta mun 
mielestä silti voisi olla – niin, jos miettii niitä kannustimia, niin nämä on nämä 
ulkoiset tietenkin semmoisia, että jos ne ovat ihan pielessä, niin ne ärsyttävät, mutta 
sisäiset kannustimet kuitenkin ovat se, joka pistää tekemään. Että sä tulet töihin 
innoissasi ja olet innostunut jostakin uudesta jutusta jossakin työryhmässä ja niin 
kauan kuin se jatkuu, niin sittenhän tilanne on ihan hyvä.

Ehkä enempi sitä, että työn sisällöstä, siitä, mitä – että sä innostut ja olet kiin-
nostunut jostakin vaikka semmoisesta, että vaikka oppilashuoltotyössä on painittu 
joittenkin asioitten kanssa pitkään ja sitten huomaat, että hei noi lapsethan nyt – toi 
niinku menee eteenpäin. Tai vaikka tämä satavuotisjuhlajuttu – mä olen saanut 
tämmöisillä konsteilla ihmisiä enemmän yhteen ja näkemään toisensa istumassa 
opettajainhuoneessa – puhumaan ja myöskin sitten niitä semmoisia ristiriitoja on 
jäänyt siitä pois. Tietenkin aikakin vaikuttaa siihen. Semmoiset kannustimet, että 
huomaa että mitä tekee tässä – mikä niinku siellä taustalla niin se jos sä onnistut 
siinä niin siitä tulee. Mutta sitten niinku toi – on sillä merkitystä, että minkälainen 
koulun maine on tai että arvostetaanko sua rehtorina tai ainakin mä huomaan, että 
virastossa on semmoinen – se on kyllä sillä tavalla kannustavaa, että huomaa että 
saa – että jos oikein jotakin juttua on miettinyt valmiiksi ennen palaveria ja sitten 
käydään sitä läpi ja mietitään ja ideoidaan huomaa, että se uppoo ja menee läpi 
ja ymmärretään oikein, niin se on kannustavaa. Ja tuntuu, että ei niinku, ettei tule 
torjutuksi omine ajatuksineen niin sehän on sitten kannustavaa.

Ehkä sen, että oikeastaan se mistä aloitettiin, että mä tiedän, että tämä laiva menee 
sillä tavalla turvallisesti oikeaan suuntaan ja mulla on sillä tavalla homma hal-
linnassa, niin sehän – ja että mä olen motivoitunut – niin se on mulla semmoinen 
perushyvä fi ilis siitä. Se täytyy olla.

Rehtori E 

Se, että minulle on selvää se, mikä tässä työssä on tärkeää. Sen pitää olla mieles-
täni kristallinkirkkaana koko ajan. Mikä on minun ehdoton perustehtäväni. Siihen 
satsaan ja tavallaan sen läpi suodattuu tämä kaikki muu. Kyllä se on ehdottomasti 
se, että tässä talossa lapsen olisi hyvä opiskella. Minun on luotava ne edellytykset 
sellaisiksi, että aikuiset voivat täällä hyvin ja sitä kautta lapset voivat hyvin. Kaikki 
muu pitää tehdä sitä silmällä pitäen. Ne asiat, jotka eivät palvele sitä, ne eivät ole 
hirveän tärkeitä.

Ja tällä hetkellä meidän taloudelliset resurssit ovat niin niukat, että kovin kum-
mosia ihmeellisyyksiä me emme voi tehdä. Mutta me voimme tehdä aivan hirveän 
paljon oman persoonamme kautta ja se on just se, että me aikuiset voidaan toi-
siamme kohtaan käyttäytyä sillä tavalla, että meillä on täällä hyvä henki ja tänne 
on ihmisten kiva tulla töihin ja sitä kautta lapset myös saavat parasta mahdollista 
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plus sitten, että opetuksen pitäisi olla laadukasta. Eli opettajien pitäisi panostaa 
opetuksen laatuun ja tasoon.

Nämä tilanteet ovat – ja tiedän, että opettajat luottavat, että jos jossain asiassa 
tiedän, että he arvostavat minua, on se, että kun heillä on ongelma, he tulevat tänne 
ja se yleensä aina ratkeaa. Jotenkin he tietävät, että ”mennään kysymään Jiiltä” ja 
sitten keksin jonkun ratkaisun siihen ongelmaan. Se tuottaa minulle sillai – se on 
niitä harvoja asioita, joista uskallan sanoa, että olen hyvä. Tässä kohtaamisasiassa 
ja ongelmien ratkaisemisessa.

Ajan/tiedon hallinta

Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä jokaisen koulun arvoperusta ja ta-
voitteet päivitettiin. Pyrkimyksenä oli ilmaista ne nimenomaan käytännössä 
tapahtuvina toimintoina; ei ainoastaan kauniina korulauseina seinällä. Ope-
tustavoitteiden ja arvojen suhteen rehtorilla on lähinnä keskustelijan ja asian-
tuntemuksesta riippuen tulkitsijan rooli. Rehtorin velvollisuus on tuoda arvo-
pohja näkyviin ja selkiyttää koulun tavoitteisiin liittyvät toimintatavat. Tätä 
velvollisuutta hänen tulisi suorittaa jatkuvasti. Kun suurin osa rehtoreiden 
ajankäytöstä menee päälle kaatuvien asioiden hoitoon kuten lasten kasvatuk-
seen ja opetukseen liittyvien ristiriitatilanteiden ratkaisuun ja hallinnolliseen 
jälkikäteisraportointiin, niin mistä löytyy aika yhteiseen arvokeskusteluun ja 
pedagogiseen vuorovaikutukseen. Yksi tulevaisuuden kannalta tärkeä näkö-
kohta koulutuksen kehittämisessä – arvojen muuttuminen – vaatii rehtoreilta 
yhä enemmän aikaa niiden tutkimiseen ja niiden kanssa elämiseen ja ennen 
kaikkea niistä tiedottamiseen muulle opetushenkilöstölle.

Koulupäivän aikana rehtoreiden aika kului enimmäkseen kansliassa istu-
miseen ja opettajien kanssa keskusteluun. He pitivät tärkeänä omaa läsnäolo-
aan koulun arjessa ja korostivat oman roolinsa merkitystä opetuksen tukijoina 
ja arkipäivän sujumisen kannalta oleellisten asioiden hoitajina. Hallinnollis-
ten asioitten hoitaminen koulupäivän aikana oli hetkittäistä ja tapahtui enim-
mäkseen opettajien ollessa oppitunneilla. Keskittyminen niihin katkesi usein 
puhelinsoittoihin tai henkilöstön käynteihin kansliassa. Suuri osa paperityöstä 
tehtiin koulupäivän jälkeen jopa omalla ajalla. Yksi rehtoreista oli delegoinut 
tehtäviään tehokkaasti ja pystyi paremmin keskittymään pedagogiseen puo-
leen ja koko koulujärjestelmän kehittämiseen liittyviin asioihin. Tämä oli on-
nistunut kokonaistyöajan puitteissa. 

Rehtori A 

Ja mä olen itse mielessäni ajatellut niin sen – puhun nyt selkeydestä – että tässä 
vaiheessa mun yksi tehtäväni on olla sellainen henkilö, että kun tosta ovesta tulee 
ihminen sisään, niin hän uskaltaa sinne tulla ja tavallaan siitä on ollut apua, kun 
hän on täällä käynyt. Tavalla tai toisella. Aika usein – niin kuin mä sanoin – niin 
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liian pienistäkin asioista jotkut tavallaan tukeutuvat esimieheen – että tavallaan 
sellainen jonkinlainen – nyt kolmen vuoden jälkeen tuntuu siltä, että se kynnys voisi 
olla hiukan – joidenkin opettajien kohdalla – ehkä hiukan korkeammallakin. Kun 
sitten tämä työ pitää sisällään niin kauhean paljon kaikkea muuta, joka sitten syö 
sitä – monasti tilanne täällä on se, että tavallaan tämän paperin pyörittelyn aika on 
sitten vasta, kun ihmiset ovat lähteneet töistä. Että se on sellainen ajankäyttökysy-
mys ja tinki, jossa mä tavallaan itse tällä hetkellä niinku painiskelen. Että miten mä 
rakentavalla tavalla itsenäistän opettajia. 

Mulla on erinomaisen hyvä työpari eli meidän apulaisrehtori on sellainen, jonka 
kanssa kaikki keskeiset asiat ovat yhteistä tietoa – että – ei nyt ihan päivittäin, mut-
ta paljon me tehdään yhdessä töitä ja jollain lailla tuntuu siltä, että sellainen tieto 
jalostuu siinä tilanteessa, kun tavataan. Sellainen työpari, jonka kanssa voi peilata 
ja pallotella asioita. 

Ne on sellaisia tilanteita, että kun tulee enemmän asioita, kun mitä periaatteessa 
voitaisiin nyt hoitaa, niin ainakin tähän asti mä olen jotenkin pystynyt ne asiat sit 
kuitenkin pistämään jonkinlaiseen järjestykseen, että mitä pitää hoitaa ja miten 
ja minkä mä voin antaa jollekin toiselle hoidettavaksi. Ja sitten viime aikoina mä 
olen myös miettinyt niitä asioita mitä mun ei – mistä mä en joudu ehkä vankilaan, 
jos en mä lainkaan hoida – Viimeinen päivämäärä? Mä olen siinä mielessä vähän 
tällainen ennakoija, että mulla on aina toiseksi viimeinen päivämäärä.

Mulla on hyvät kollegaverkostot ja mitä pitempään olen ollut, niin jollain lailla 
opetusviraston kyvyt vastata tyhmiinkin kysymyksiin ovat olleet olemassa. Ja kyllä 
näkisin, että semmoinen niin kuin epävarmuuden sieto ja kaikki sellainen kokemus 
ihan vaan johtamisessa on se, joka sitä selkärankaa tähän työhön tuo. Tavallaan 
nyt jo – ei oikein kehtaa enää sanoa olevansa noviisi – nyt jo tavallaan siirtää 
joitakin asioita ja sitä epävarmuutta esimerkiksi siitä, että tässä vaiheessa en ihan 
tarkkaan tiedä kuinka monta opettajaa meillä loman jälkeen tarvitaan. Sen epävar-
muuden kanssa eläminen ja toimiminen on aika –

Rehtori C 

Sitähän ei voi hallita. Sen kanssa on vain yritettävä oppia elämään. Vuosien saa-
tossa on tullut sellainen käytäntö, että karsii asioita, joita ei pidä itse oleellisena 
työlleen. Näin subjektiivinen menettelytapa voi tietysti olla vaarallistakin, mutta 
keino kuitenkin. Tämä ei myöskään tarkoita, että torjuu kaiken uuden tiedon.

Ja sitten yksi semmoinen varmaan mä näkisin myös sen, että opettajat kääntyy kyllä 
hankalien oppilastapauksien johdosta mun puoleen ja sanoisin, että saa apua. Eli 
sellainen fi ilis, koska sitten taas kuulee näitä, että jossain niinku rehtori ei ole läsnä 
riittävästi. Itseni kohdalla ainakin voin sanoa, että olen.
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Rehtori D 

Raha. Sitten – vaikka mä sanoin, että mä olen saanut tätä hallinnonsälää tästä pois, 
niin kyllä se on kuitenkin silti rajoitus, että – aina on näitä – no, se olisikin ideaa-
lista, että sä voisit itse keskittyä siihen niinku semmoiseen pedagogiseen puoleen. 
Mutta jotenkin se on – siinä tulee aikaresurssi. 

Niin, no miten sitten tämän – kaiken tämän hallinnon – tämän struktuurin sisällä 
– miten paljon kaikkea onkaan tätä pikkusälää, niin siinä on työnjakokysymys, että 
onhan meillä sillä tavalla hyvä tilanne, että kokonaistyöaikakokeilu on mahdollis-
tanut sen, että mä olen pystynyt pistämään nyt niin paljon semmoista rutiinia pois. 
Että mulla on oikeesti aikaa jutella opettajien kanssa.

– niin mun ei tarvitse olla silleen huolissani, että jos mä olen täältä pois vaikka. 
eilen mä olin aamun Pasilassa ja iltapäivän virastossa. Kävin täällä puolitoista 
tuntia hösäämässä välillä niin kyllä koulu menee ihan täyttä päätä eikä ihmiset 
enää tällä hetkellä esimerkiksi niin toivo eikä oleta, että reksi olisi koko ajan pai-
kalla. Että sitä paijausosastoa ei enää niin kaivata. 

Mun työaika on laskennallisesti 35 ja risat viikossa, mutta se ei ihan tahdo riittää 
enkä mä haluakaan tehdä niin lyhyttä päivää, että sitten kuitenkin väkisin tulee 
niitä iltajuttujakin välillä. Työaika niinku paukkuu yli ja mun mielestä olisi –

Että semmoista vähän syvempää – syvempiä kontakteja kaipais. Että nyt ne jäävät 
helposti siis semmoiselle työryhmä – tavataan kollegoita pk-yhdistyksessä tai jossa-
kin muuten – niin semmoiselle tasolle, mutta se on niinku kuulumisten vaihtamista. 
Se on semmoinen, että mä luulen, että monella muullakin on tavallaan se tarve ja 
jopa huono omatunto siitä, että pitäisi enemmän niinku kollegoilla – Se on varmaan 
niin, että ne ei ole – että niinku tajuaa sen tarpeen, mutta ei ole aikaa semmoiselle 
niinku joutilaalle keskustelulle niin, että olisi ihan semmoisia – ainakaan mulla ei 
ole semmoisia henk.koht. kollegoita, joittenka kanssa tulisi näitä nimenomaan mun 
työhön liittyviä juttuja puhuttua. Me puhumme kouluista yleensä, virastosta ja näin 
aluetoiminnassakin –

Rehtori E 

En silti sano, että ne tehtävät ovat ylivoimaisen vaikeita lainkaan. Tehtäväkuva on 
monipuolistunut. Painetta tuntuu tulevan joka puolelta. Se on enemmän se – ei ne 
tehtäväsisällöt vaikeita ole. Toki olen saanut koulutusta ja tehtävät ovat lisäänty-
neet pikkuhiljaa. En koe niitä millään tavoin ylivoimaisiksi. 

Sanon aika hurjasti, mutta tiettyjä asioita hoidan rimaa hipoen. En pistä paukkuja 
sellaisiin asioihin, jotka eivät mielestäni ole tärkeitä. Teen ne juuri niin kuin ne täy-
tyy tehdä, mutta en käytä energiaa sellaisiin asioihin, joiden hoitamiseen riittää se, 
että esim. täytän jonkun paperin. Josta tiedän jo nyt, että se suurin piirtein lukemat-
ta joutuu johonkin mappiin. ”Peruna kerrallaan” se on minun mottoni. Muuten täs-
tä ei selviä. Asia kerrallaan hoidetaan sitä mukaa kun niitä tulee. On minun onneni, 
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etten ahdistu siitä, että minulla on paljon asioita yhtä aikaa ja kaikki levällään. Ne 
hoidetaan tärkeysjärjestyksessä pois ja kyllä ne aina tulee hoidettua.

Myös vaikka ne tulisi – aatellaan nyt vaikka opetusvirastosta käsin – erilaisia teh-
täviä – ne mitkä palvelee minun kouluni hyvinvointia, ne pitää tehdä hyvin, mutta 
kaikki muu semmoinen – jos uskaltaisin sanoa ”turhanpäiväinen sälä” – siihen voi 
suhtautua vähän kevyemmin. Ei niihin kannata uhrata voimia ihan hirveästi. Pitää 
jotenkin osata nähdä se, että ottaa sieltä se tärkeä ja keskeinen ja kaikki muu sem-
moinen vähemmän tärkeä pitää hoitaa toisella kädellä – säästää omia voimia.

Niin täällä oli semmoisia päiviä, semmoisia hetkiä, että kolme, neljä, viisi asiaa 
yhtä aikaa – sellaisia, että voin nimeltä luetellä täällä ihmisiä, jotka olisivat tulleet 
täällä hulluiksi, aivan oikeasti, jotka olisivat ruvenneet kirkumaan ja huutamaan, 
että ulos täältä. Että kun selvität tätä ja selvität yhtä aikaa tuon ja sitten tulee 
ovesta sisään yksi ja alkaa jostain asiasta ja sitten joku oppilasjuttu siihen kaiken 
päälle – Tänä syksynä se on ollut kaikkein selvimmin esillä, että minua on oikein 
naurattanut se, että nämä tilanteet eivät ole minulle syystä tai toisesta kauhean 
vaikeita. Minä en koskaan menetä hermojani, vaikka minulla olisi kuinka monta 
kiperää asiaa yhtä aikaa meneillään. Ne hoidetaan asia kerrallaan ja luulen, että 
se on joku synnynnäinen taito. 

Jotenkin semmoisen monen asian hahmottaminen yhtäaikaa. Minä hoidan tuon ja 
palaan aivan suvereenisti siihen toiseen keskeneräiseen asiaan ja jatkan siitä, mi-
hin jäin. Että siinä ei tule semmoista kaoottisuuden tunnetta, että – en osaa selittää 
sitä, mutta – minä en hermostu, minä en hermostu siitä, että tänne tulee viisi – minä 
sanon, että okei hoidan sen – en ehkä ihan heti ehdi, mutta odota, vaikka kello 12 
jälkeen ehdin paneutua siihen. Sitten paneudun siihen, kun muut asiat on hoidettu 
pois. Tätä työtä ei voi tehdä ihminen, joka on – no joo meinasin sanoa turhan tark-
ka, mutta se on sitten jo eri asia. Sekin on huono ominaisuus tässä työssä tietyllä 
tavalla. Tässä pitää olla hirveän nopea – nopeaälyisyys – se on ihan totta. Nopea 
äly on äärettömän tärkeä asia – sinä niin kuin nappaat asiat tosi nopeasti ja alat 
yhdistellä ja muistat ehkä jonkun siihen liittyvän jutun ja vedät johtopäätöksen ja 
sitten vaan sinä päätät ja ratkaiset. 

Sähköisten viestintälaitteiden kehittyminen on tuonut mukanaan tiedottamisen 
ongelman. Koulun ulkopuolelta otetaan helposti rehtoriin yhteyttä pienissäkin 
asioissa ja odotetaan välitöntä vastausta. Toisaalta koulusta ulospäin tiedotta-
mista vaaditaan yhä enemmän. Rehtorin ajasta kuluu huomattava osa erilaisten 
tiedotteiden tekemiseen ja sähköposteihin vastaamiseen. Tietoa vaaditaan ja 
sitä myös annetaan. Yksi rehtoreista kuvasi tiedottamisen ongelmaa hyvin ai-
kaa vievänä ja vaativana tehtävänä. 

Rehtori A 

– kun mä aloitin tämän työn, niin mä tavallaan toin sähköpostin sellaiseksi aktiivi-
seksi vehkeeksi meidän kouluumme, eli että kaikki tieto, mitä pitää tietää tulee sen 
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kautta. Infojen ja kokousten lisäksi. Kyllä mä siinäkin kohtaa teen sitä valintaa aika 
lailla – mitä sun ei tarvii tietää niin sitä ei sähköpostilla heille mene. Se on myöskin 
sellainen, että on asia kuin asia – opettajista on sellaisia, jotka käyttää vaan kerran 
viikossa ja se on sellainen niinku erityyppinen väline eri ihmisille.

Rehtori B 

No vähän riippuu ihmisestä. Joihinkin on ja joihinkin viraston ihmisiin koen, että 
tuli ihan luottamukselliset, hyvät välit. Mutta onhan siellä sitten, kun välillä ei kerta 
kaikkiaan saa ihmisiä kiinni.

Kyllä se mun mielestä on siis esimerkiksi toi sähköposti ainakin meidän alueel-
lamme – se työllistää ihan järkyttävästi. Että monesti ajattelee, että mä nopeesti 
vastaan tähän meiliin ja sitten lähden ja sitten huomaa, että olet niinku puoli tuntia 
kirjoittanut ja olet meilin alussa etkä tiedä mitenpäin sanoja kääntelet. Mun kyl-
lä täytyy tunnustaa, että mä alkuun olin hirveän innokas sähköpostin käyttäjä ja 
edelleenkin siis kollegojen kanssa ja näin, niin ihan – ja opetusviraston suuntaan – 
mutta huoltajille päin mä otin kyllä aika puhtaasti sen taktiikan, että varsinkin, jos 
oli negatiivista asiaa, niin mä soitin. Mä huomasin, että niitä levitellään juristeille 
ja tavallaan nämä – kuitenkin se, että jos kiireessä kirjoitat sähköpostia, sä et joka 
ikistä sanaa harkitse loppuun asti, mutta sitten sä huomaat, että sun olisi kyllä 
todellakin pitänyt – että niihin tartutaan. Niin ihan tietoisesti rupesin ja olen kyllä 
kehoittanut maikkojakin tekemään ihan samaa. Kyllä musta kännykänkin tulo, että 
kyllähän se on siis – nykykulttuuri on se, että jos niinku parin tunnin sisällä ei ole 
tavoittanut, niin sitten se on se moite, että kun sua ei ikinä saa kiinni. Kyllähän se 
vähän niinku (nauraa) – siis mutta eiköhän se kuvaa tätä nyky-yhteiskuntaa, että 
hoppu on ja kiire on. Kyllä mun mielestä esimerkiksi intran eiku mikä se on nyky-
ään – joku – kaikki näiden seuraaminen – kyllä ne loppuajasta musta tuntui, että se 
oli puolen päivän duuni, kun olit kaikki tavallaan tsekannut. Mulla oli siis rutiini, 
että mä katsoin joka päivä, että onko ryhmäkirjeitä tullut ja sitten kun mullahan 
tavallaan – siis mulla on kolme päivää viikossa sihteeri ja suoraan sanottuna – 
vähän silleen niinku (nauraa) ihan en voi laskea sen varaan, että – kun on pakko 
niinku oikeesti itse pysyä niissä kaikissa. Mutta sitten mun mielestä vararekseillä 
oli kauheen hyvä, että meillä oli – okei taas yksi infokanava lisää, mutta kuitenkin 
musta hyvä silleen, että monesti joku laittoi, että hei oletteko huomanneet sen ja 
sen. Niin se oli musta ihan kivaa, että kollegat vähän niinku muistutteli. Kyllähän 
niinku niitä tahtoi mennä ohi. 

Mutta kyllä se välillä on ihan kohtuutonta tämä – onko edelleen käytössä sekä 
sähkö- että tiimiposti?– mutta musta se on aivan järjetöntä, että kyllä musta siinä 
perkkaamista olisi. Ja se on mun mielestä myös semmoinen asia, että sitä ei niinkun 
oteta – tavallaan kun on paljon puhuttu tästä rehtorin työmäärän lisäyksestä, niin 
kyllähän tämä on esimerkiksi yksi sellainen osatekijä, mikä on lisännyt ihan hir-
veesti. Mä olen ihan siis silleen verbaalina ja varsinkin jossain vaiheessa elämää 
kirjoittanut paljonkin. Että mulle tavallaan niinku tekstin tuottaminen esimerkiksi 
ei ole mikään kauhea juttu. Mutta että aikaa se vie ja sitten just se, että sun pitäi-
si kuitenkin pystyä kirjoittamaan kohtuullisen hyvää suomen kieltä. Että kuitenkin 
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siihen kiinnitetään huomiota ja sitten faktat pitää olla kuitenkin kohdallaan. Sitten 
sun pitää vielä olla – sen pitää olla ystävällinen ja asiallinen tyyli jne jne. Kyllä mä 
ainakin huomaan, että hyvin niinkun – että jos ei skarppaa niinkun tämä sähköpos-
tiviesti esimerkiksi on hyvin tylynoloinen. Että kun nopeesti niinkun vastaat johon-
kin ja sä et tarkoita sillä sen kummemmin pahaa. Mutta sitten myöskin tässä mun 
mielestä tämä sähköinen tiedottaminen sitten kun taas ajatellaan sitä ihan oppilas-
tasoa, niin jotenkin tavallaan se on ihan hyvä, että luokilla on näitä sähköpostilis-
toja niinkun meilläkin lähes kaikki omat koulun tiedotteet esimerkiksi lähtee niinku 
niin paperiversiona että huoltajien näihin sähköposteihin, mutta kyllähän vähän on 
semmoinenkin, että jotenkin niinku tuntuu, että esimerkiksi hirveesti miettinyt sitä, 
että tarviiko mennä huoltajille vielä sähköpostilla. Toisaalta niinku kyllähän niinku 
ihan hyvä, että lapsi myös oppii sen, että tieto on vietävä ja – mutta onhan se totuus, 
että kaikki ei vaan – voi vähän hukkua matkalla ja muuta, että – mutta kyllähän siis 
jos ajatellaan ihan yksinkertainen asia – periaatteessa kuten koulun kotisivujen 
ajan tasalla pitäminen, niin kyllä mun mielestä se toimii meillä kohtuullisen hyvin 
ja se on selkeesti yhden opettajan työhön ja kun on kokonaistyöaika, niin siihen voi 
oikeesti myös määrätä siihen sitä työaikaa tai osoittaa – että periaatteessa toimii 
ihan hyvin, mutta kyllä se on ihan inhimillistä, että sinne menee väärät tiedot tai 
siellä roikkuu vanhat tiedot tai joku tällainen. Kun ei se ole kenenkään päätyö.

Jaksaminen

Rehtoreiden uupuminen työssään – koko ajan lisääntyvien ja yhä monipuoli-
sempaa ammattitaitoa vaativien tehtävien viidakossa – on huolestuttava on-
gelma. Ajan kuluminen arkipäivän rutiinien hoitamiseen – keittiö-, siivous- ja 
remonttiprojekteista lähtien – verottaa koulun kehittämiseen käytettävää aikaa. 
Opetuksen ja kasvatuksen kehittämismahdollisuudet tiedostetaan, mutta nii-
den toteuttaminen käytännössä jää ajanpuutteen vuoksi hoitamatta. Sen sijaan, 
että rehtorit ”tekisivät” koulua he tällä hetkellä vain ”ovat” koulussa. ”Käy-
tettävissä” oleminen yllättävien tilanteiden ilmaantuessa on rehtorin roolin 
näkyvimpiä piirteitä. Arkiasiat ja sosiaaliset suhteet, joihin kiinteästi liittyvät 
tunnetaidot, täyttävät heidän työpäivänsä. Olisiko jo aika kiinnittää huomiota 
johtajuuden arkipäivärutiinien jakamiseen kunnollisten kannustimien avulla? 
Olisiko aika erottaa koulun muun kuin opetushenkilökunnan toiminta rehtorin 
velvollisuuksista? Näin rehtoreille jäisi enemmän aikaa perustehtävään eli tu-
levaisuuden haasteiden kohtaamiseen sekä opetuksen ja kasvatuksen kehittä-
miseen niiden edellyttämällä tavalla.

Rehtoreitten työtodellisuutta kuvaavassa raportissa todettiin, että ”Toi-
saalta rehtorin työnkuvan taustalla voi olla myös myyttinen kuva rehtorin täy-
dellisestä ammattitaidosta, jonka mukaan rehtori on koulunsa esimerkillinen 
keulakuva, joka itsensä uhraten vastaa kaikesta ja osaa, tietää ja jaksaa kaiken. 
Tämän lisäksi hän on kouluyhteisönsä hengen luoja ja heikkojen henkinen 
tuki. Rehtorilta odotetaan myös korkeaa ammattietiikkaa, mutta resurssipula 
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ja jatkuva työpaine johtavat siihen, että kaikki ratkaisut eivät voi olla eettisesti 
kestäviä.” (Suren rehtorikysely 2004, 20.)

Oman jaksamisen ja motivoitumisen kannalta nähtiin tärkeänä yhteinen 
keskustelu kollegojen kanssa. Aluerehtoritoimintaa pidettiin hyvänä keinona 
pohtia koulujen ongelmia yleensä, mutta syvällisempääkin – oman koulun asi-
oitten pohdintaa kaivattiin. Työnohjaukseen suhtauduttiin positiivisesti, koska 
sen avulla oli mahdollista refl ektoida oman koulun toimintaa.

Rehtori A 

Tämä on yksi asia, mistä olen itse huolissani. Mulla on työnohjaus, josta tavallaan 
saan peiliä ja sellaista voimaa. Mä en ehdi lukemaan paljonkaan kirjallisuutta. Se 
on kauhea totuus ja siinä suhteessa tunnistan itsessäni sellaisen tavallaan väsyneen 
miehen. Varmaan pitäisi tulevana vuonna tai tulevina vuosina pitää huoli siitä, että 
pääsee kouluttautumaan – pääsee kehittämään itseään myöskin.

– Pari vuotta sitten oltiin tuolla rehtoripäivillä ja oli oikein virkistävää puhua reh-
torin kanssa, joka ei ollut helsinkiläinen. Se oli ihan hyvä kokemus.

Rehtori B

– niin sillä oli ihan hirveän suuri vaikutus jossain vaiheessa, kun mä aloin olla 
aivan kypsä koko hommaan – niin sillä oli ihan hirveen suuri vaikutus, että pystyi 
hyvän kaverin kanssa puhumaan sitä asiaa.

Mutta kyllä mä luulen, että suomalaiset koulut ylipäätään niin – kyllä ne vähän 
ovat kuitenkin vielä semmosii omassa maailmassaan eläviä. Kyllä mä luulen, että 
siinä olisi niinku ihan opittavaa ja kehitettävääkin. Mutta sitten taas se on sillai 
epärealistista sanoa, että jos se jää rehtorin vastuulle niin en mä tällä hetkellä 
ole kauheen valmis lisäämään rehtorille yhtään mitään töitä. Että se pitäisi sitten 
miettiä miten se tehdään. 

– että siinä meni fakta ja fi ktio aivan sekaisin ja mä olin niinku ihan pihalla, mutta 
onneksi mä olin työnohjauksessa niinku siihen aikaan. Seuraava kerta kun oli niin 
– mä yleensä istun aina työnohjauksessa aika hiljaa tai en kauheesti, kun tuntui, 
että muilla oli oikeesti paljon isompia murheita, niin en hirveesti niitä omia tuonut, 
mutta silloin mä sanoin, että nyt mulla on kyllä asiaa (nauraa). Musta se oli hirveen 
hyvä kun sitä puhuttiin ja vatvottiin sitten. Se oli jotenkin hirveen jännä ilmiö. 

Rehtori D 

– niin just siitä mä puhuinkin, että nyt on vähän sellainen olo, että kaipaisi jolla-
kin tavalla – että silloin jova-aikaan oli sitä semmoista niinku kollegoitten kanssa 
sitä työasioitten jakamista, mutta nyt se on jäänyt vähän ehkä liian vähälle. Että 
semmoista vähän syvempää – syvempiä kontakteja kaipais. Että nyt ne jäävät hel-
posti siis semmoiselle työryhmä – tavataan kollegoita pk-yhdistyksessä tai jossakin 
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muuten – niin semmoiselle tasolle, mutta se on niinku kuulumisten vaihtamista. Se 
on semmoinen, että mä luulen, että monella muullakin on tavallaan se tarve ja jopa 
huono omatunto siitä, että pitäisi enemmän niinku kollegoilla – Se on varmaan 
niin, että ne ei ole – että niinku tajuaa sen tarpeen, mutta ei ole aikaa semmoiselle 
niinku joutilaalle keskustelulle niin, että olisi ihan semmoisia – ainakaan mulla ei 
ole semmoisia henk.koht. kollegoita, joittenka kanssa tulisi näitä nimenomaan mun 
työhön liittyviä juttuja puhuttua. Me puhumme kouluista yleensä, virastosta ja näin 
aluetoiminnassakin –

Rehtori E 

Hirveän pitkälle pärjää huumorilla. Sillä, ettei ota itseensä eikä mitään muutakaan 
sillä lailla tosikkomaisen vakavasti. Että, se minkä otan vakavasti on se, miten ih-
miset suhtautuvat toisiinsa ja miten lapsia kohdellaan, miten me toisiamme kohdel-
laan. Se on se, minkä otan tosi tosi vakavasti. Mutta sitten – kyllä täällä nauretaan 
aika paljon. Se on mielestäni tosi tärkeää. Että säilyy sellainen tietty leikkimielisyys 
ja jotenkin se asioitten suhteuttaminen. Että mikä on tärkeää ja mikä on vähemmän 
tärkeää ja aika paljon sanoisin, että myös katson niin kuin ”sormien läpi”. Olen 
hyvin vähän sellainen pilkun – Että se on se mitä inhoan yli kaiken.

Työpäivän rajaaminen normaalin pituiseksi on vaikeaa. Rehtorin vapaus teh-
dä työtään myös kotona ja muutenkin sovitella työaikojaan antaa tietynlaisen 
mahdollisuuden järkevään toimintaan, mutta käytännössä tämä järkevyys ei 
aina toteudu. Työpäivät venyvät joskus kohtuuttoman pituisiksi ja työasioista 
eroon pääseminen yksityiselämässä on vaikeaa. ”Rehtorin jatkuvasti moninais-
tuva tehtäväkenttä ja siihen liittyvä laaja kokonaisvastuu koulun toiminnasta ja 
määrittelemätön työnkuva tuntuvat työaika- ja jaksamisongelmina. Normaali 
viikkotyöaika ei riitä ja siitä seuraa jatkuva (yli)työkierre ja jatkuva työn kuor-
mittavuus. Rehtorin joustava kokonaistyöaika joustaa vain yhteen suuntaan. 
Työn mielekkyys saattaa hävitä ja uupuminen uhkaa.” (Suren rehtorikysely 
2004, 20.)

 
Rehtori A 

Fyysinen kunto on yksi semmoinen – on sellainen tarve, että siitä pitää pitää kiinni. 
Että joka päivä tekee jotain. Joskus hätkähtää sitä, että – kun on ollut pitkä työpäi-
vä ja menee himaan ja sitten katsoo, että mä en oikeestaan ehdi muuta kuin käydä 
lenkillä. Mä pidän elokuvista ja jossakin muistaakseni kuulin tällaisen asian, että 
pitäkää huoli siitä, että teidän yöpöydällänne on muuta kuin kasvatustieteellistä 
kirjallisuutta. Sitä on. Jotenkin – viimeksi olen ollut leffassa viime syksynä ja sil-
loinkin se käsitteli kouluelämää se elokuva. Että mä en tiedä miten huolestuttavaa 
tämä nyt on – niin se vaan sattui olemaan. 
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Rehtori B 

Muuten se olisi johtanut siihen, että mä olisin sulkeutunut tavallaan siitä yhteisöstä 
ihan täysin. Koska jos mä olisin kaiken sen tehnyt silloin päiväsaikaan, niin en 
mä olisi nähnyt maikkoja. Mutta se on tosi hankalaa – se on sitten, että taas jos 
mä ajattelen pitkällä tähtäyksellä, niin eihän kukaan jaksa niinku vuosikymmeniä 
semmoista hommaa.

Rehtori C 

Tässä olen huono. Myönnän olevani liian työkeskeinen. Istun illatkin kotona tieto-
koneen ääressä työasioissa. Omaan myös huonot elintavat. En myöskään käy juuri 
missään. Ainoastaan, jos työyhteisö lähtee keilaaman tai syömään.

Rehtori D 

On niin, että mä miellän asioita sellaisina projekteina tai semmoisina, että jotakin 
juttua viedään eteenpäin. Joku semmoinen on, että mä osaan niinku pistää pelin 
poikki sitten, jos mä alan olla ihan rätti poikki. Mutta mä kyllä aika tiukalle voin 
välillä itseni pistää. Mutta sitten se niinku se, että miten jaksaa, niin – enhän mä 
silleen suuna päänä rieku sitten työelämän ulkopuolella niin kauheesti muuten. No 
nyt mä olen väsynyt, kun mä en saa urheilla – mulla on akillesjänne vähän – se 
meni tossa viime viikolla niin huonoon kuntoon, että mun piti pelaaminen lopettaa 
ja syömään tulehduslääkkeitä niin nehän väsyttävät tietysti kauheasti.

Mutta se on yksi semmoinen selvä raja, että kyllä se – kun iskee itselle semmoisen, 
että nyt hei mulla – että nyt jarrut päälle niin se on yksi selvä raja. Onneksi on.

Mutta muuten niin yleensä niin kyllä mä luulen, että mä saan – mulla on niinku sillä 
lailla hyvä tilanne omassa elämässä muuten, että vaikka tietenkin muksut vie ener-
giaa ja muuta ja kaiken ajan, niin – kun mä lähden töistä pois, jätän sen työpäivän 
taakse, niin en mä osaa sitten ajatella niitä – ehkä se tulee vastapainoa sitten siitä 
omasta yksityiselämästä. Ja sitten mulla on muutama hyvä ystävä, joittenka – osan 
kanssa ollaan jatkuvassa tekemisessä ja osan kanssa ei. Tietenkin semmoinen on 
hirveen tärkeätä.

Rehtori E

– ne mitkä palvelee minun kouluni hyvinvointia, ne pitää tehdä hyvin, mutta kaikki 
muu semmoinen – jos uskaltaisin sanoa ”turhanpäiväinen sälä” – siihen voi suh-
tautua vähän kevyemmin. Ei niihin kannata uhrata voimia ihan hirveästi. Pitää 
jotenkin osata nähdä se, että ottaa sieltä se tärkeä ja keskeinen ja kaikki muu sem-
moinen vähemmän tärkeä pitää hoitaa toisella kädellä – säästää omia voimia.

– niin tilanteita on ollut ja kyllä olen niistä selvinnyt. Ei ne helppoja ole. Kyllä vä-
lillä ajattelen, että voi kun olisin sellainen, että olisi helppoa mennen tullen sanoa, 
että kuule myöhästyit taas. Olen vähän kateellinen semmoisille, jotka viis veisaavat 
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siitä, mitä ne tyypit siellä ajattelevat. Voi olla, että olen aivan umpiväärässä tässä, 
että tällä omalla tavallani johtaa ja olla täällä yhteisössä vaikutan hirveästi siihen 
millainen ilmapiiri tässä talossa on. Se voi olla, että olen aivan väärässä ja käytän 
hirveän turhaan voimiani siihen paljon mielestäni.

5.3.2 Tunnetaidot

Arkipäivän pyöritykseen liittyvät tunnetaidot tulivat esiin myös rehtoreiden 
haastatteluissa. Niiden osuutta ja merkitystä koulun johtamisessa ei suoraan 
kysytty, mutta vastauksista saattoi erottaa nimenomaan vuorovaikutukseen ja 
sosiaalisiin taitoihin luokiteltavia tunnetaitoja. Rehtoreiden arjessa korostui 
erilaisten kontaktien suuri määrä sekä henkilökunnan ongelmien selvittämi-
seen liittyvät toiminnot.

Tunnetaitoja tarkasteltiin Golemanin (luku 3.4) tekemän luokituksen mu-
kaisesti eli haastatteluaineistosta etsittiin itsetuntemukseen, itsehallintaan, mo-
tivoitumiseen, empatiaan sekä sosiaalisiin kykyihin liittyviä taitoja. Rehtorit 
kuvasivat tunnetaitojaan moniin eri tilanteisiin liittyvinä. Näitä tilanteita ja toi-
mintoja on kuvattu jo edellisessä kappaleessa, mutta niihin sisältyviä tunnetai-
toja avataan tässä vielä tarkemmin. Tutkijan poimimat, tunnetaitoja sisältävät 
esimerkit liittyvät suurimmaksi osaksi jo edellisessä kappaleessa esitettyihin 
lainauksiin. Esimerkiksi omaa jaksamistaan, henkilöstöjohtamistaan tai ver-
kostoitumistaan kuvatessaan rehtorit kertoivat myös paljon tunnetaitoihin liit-
tyvistä ominaisuuksistaan. Tunnetaitoja vaativien tilanteiden luokittelu ja poi-
miminen rehtoreitten teksteistä oli työlästä, koska niitä esiintyi niin runsaasti. 
Vuorovaikutus ja kommunikointi ovat jo sinänsä tunnetaitojen käyttöä, eikä 
niiden osuutta voi johtamisesta irrottaa. Tässä kappaleessa on kuvattu vain tä-
män tutkimuksen kannalta tärkeimmät ja oleellisimmat tunnetaidot.

Henkilökohtaiset tunnetaidot (itsetuntemus, itsehallinta, motivoituminen)

Rehtori A

Rehtori A suhtautui omiin tunteisiinsa ja asemaansa johtajana hyvinkin perus-
teellisesti. Hän tiedosti selkeästi opettajasta rehtoriksi siirtymisen ongelman ja 
totesi sen tuovan johtamiseen oman erityispiirteensä. Vertaisten joukosta siir-
tyminen johtajaksi, opastajaksi ja kontrolloijaksi ei välttämättä sujunut jous-
tavasti ja ilman ristiriitaisia tunteita. Hän arveli johtajuuden ottamisen olevan 
helpompaa organisaatiossa, jossa ei itse ole ollut työntekijänä. 

– itse asiassa se, että ylipäätään näkee tämän koulun niinku rehtorin paikalta, niin 
se kestää hiukan pitempään kuin henkilöltä, joka tulee ulkopuolelta. Jollain lailla 
se opettajan viitta tai todellisuus on mukana tässä koulussa mulla vieläkin –



Tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 227

Toisaalta hän myönsi siinä olevan myös hyvät puolensa. Entisten kollegoi-
den johtaminen toi mukanaan tietynlaista nöyryyttä. Esimerkiksi päätösten ja 
erilaisten ratkaisujen tekemistä hän pohti ehkä enemmän ja syvemmin kuin 
muuten. Koulun historian ja toimintakulttuurin tunteminen antoi johtamiselle 
vahvan perustan. Hän arveli, että koulun ulkopuolelta tulleelta rehtorilta kului 
enemmän aikaa vallitsevaan kulttuuriin ja henkilökuntaan tutustumiseen. Toi-
saalta hän saattoi koulunsa kulttuurin hyvin tuntevana liiankin nopeasti ryhtyä 
korjaamaan havaitsemiaan puutteita ja muokkaamaan niitä oman näkemyk-
sensä mukaisesti. Rehtori A tiedosti opettajasta rehtoriksi siirtymisen muka-
naan tuoman ongelman ja oli pohtinut sitä mielessään hyvinkin paljon. Hän 
oli luonut tietynlaisia strategioita, joiden avulla hän pystyisi vakiinnuttamaan 
asemansa ja saavuttamaan henkilökuntansa luottamuksen. 

– että entiset kollegat ovat mun alaisia, niin se lähtökohta on sellainen, että se 
semmoinen tietynlainen räväkkyys tai sellainen linja – sellainen nopea linjaaminen 
uudeksi kouluksi – se ei toimi.

Rehtori A pyrki muodostamaan erikoistaidoiltaan mahdollisimman heterogee-
nisen henkilökunnan ja oli kuluneena keväänä pohtinut paljonkin sitä, millaisia 
osaajia kouluun tarvittiin. Monenlaisten osaajien muodostama henkilökunta 
lisäsi hänen mielestään opetuksen tehokkuutta. Hän korosti myös hyvän ilma-
piirin merkitystä, mutta oli samalla huolissaan siitä, ettei henkilöstön hyvän 
ilmapiirin kustannuksella kadotettaisi perustehtävän tärkeyttä. 

– ja että sellainen asia, että jossain vaiheessa meidän koulussa oli sellainen olo, 
että täällä on liian kivaa – tavallaan hämärtyy se juttu, minkä takia täällä ollaan ja 
tavallaan se fokuksen siinä työssä pitäminen – se vaatii tänne eri tavalla ajattelevia 
ihmisiä.

Vaikka rehtori A:lla olikin tunne siitä, että hänen alaisensa pitivät häntä hyvänä 
henkilöstöjohtajana, liittyi tähän hänen mielestään myös suuria ongelmia. So-
pivien ja ammattitaidoiltaan juuri omaan kouluun tarvittavien opettajien palk-
kaaminen ei aina onnistunut, koska vakituista virkaa saattoi pitää hallussaan 
opettaja, joka ei välttämättä tehnyt työtään hyvin – koulun toiminta-ajatuksen 
mukaisesti. Toisaalta taas epäpätevä opettaja saattoi osoittautua juuri sellaisek-
si, jota koulussa kaivattiin. Koska päteviäkin opettajia oli kuitenkin tarjolla, 
oli rehtorin rooli opettajien valitsijana usein ristiriitainen. Hyväksi todetun, 
mutta epäpätevän opettajan työsuhteen päättäminen vaatii rehtorilta valtavasti 
tunneresursseja – itsekuria ja empatiaa. 

– epäpätevänä ihmisenä – sijaisena ja tässä vaiheessa näyttää nyt pahasti siltä, että 
hänelle ei ole työtä ensi vuodeksi. Se on semmoista kipeetä myöskin, jotenkin tämä 
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on tämä tinki olla tässä – katsoa sitä sen ammatillisuuden kautta, että saada pätevä 
ihminen kun kerran päteviä on. 

Koulun arjessa eläminen vaati koko ajan tietynlaisia tunnetaitoja. Usein kaa-
osmaisen päivän hallitsemiseen tarvittiin itsehillintää ja rauhallisuutta. Ajatus-
ten pitäminen järjestyksessä ja kokonaisuuden hahmottaminen nopeasti olivat 
edellytyksiä äkillisten tilanteiden hallinnalle. 

Ne on sellaisia tilanteita, että kun tulee enemmän asioita, kuin mitä periaatteessa 
voitaisiin nyt hoitaa, niin ainakin tähän asti mä olen jotenkin pystynyt ne asiat sit 
kuitenkin pistämään jonkinlaiseen järjestykseen, että mitä pitää hoitaa ja miten ja 
minkä mä voin antaa jollekin toiselle hoidettavaksi. 

Rehtori A mainitsi myös koulun johtamista varjostavan jatkuvan epävarmuu-
den, jota piti vain oppia sietämään. Epävarmuus seuraavan lukuvuoden oppi-
laista, opettajatilanteesta, resursseista jne. olivat sitä arkipäivää, jonka kanssa 
rehtori tottui ennen pitkää elämään. Tämän epävarmuuden sietäminen oli reh-
tori A:n mielestä toisaalta hyvä asia, koska se toi työhön selkärankaa.

Palautteen antamiseen rehtori A:lta jäi liian vähän aikaa. Hän piti sitä kui-
tenkin tärkeänä, mutta myönsi oman vajavaisuutensa. Kipinää ja motivaatiota 
työhönsä rehtori A löysi monenlaisista arjen tilanteista. 

Niin se on sellainen tilanne ja – jonka tavallaan – jää aina kiinni itse siitä, että 
tässäkin kohtaa olen vähän lipsunut. Sitä pyrin antamaan, mutta tiedän, että en 
anna sitä tarpeeksi. 

Mä tykkään – ei ole hirveän hankalaa napata sitä suurinta kipinää – se on täällä 
jossakin talossa – sitä pitää haeskella vähän ja se on siinä – tämmöisissä jutuissa 
kuin – kun lapset tulevat juttelemaan ja kysyvät joitain asioita ja opettajat saa avun 
tässä, kun tulevat tänne tai sitten kun keksii jonkun hyvin organisoidun systeemin, 
joka toimii tässä talossa – siitäkin jotain perverssiä mielihyvää saa. Täytyy myön-
tää, että niitäkin päiviä on, ettei sitä löydy millään.

Rehtori B

Rehtori B tunsi tietyissä rajoissa olevansa vapaa kehittämään kouluaan. Hän 
myönsi, että koulun toimintaa rajoitettiin ylhäältäpäin, muttei osannut ottaa 
kantaa siihen oliko se loppujen lopuksi hyvä vai huono asia. Ylhäältäpäin an-
netut strategiset tavoitteet hän hyväksyi, kunhan ne eivät olleet ristiriidassa 
koulun omien tavoitteiden kanssa.

En nyt sillee välttämättä näe, että ne kauheesti rajoittaa, mutta että – tähän liittyy 
tietysti raha ja sitten, jos haluat jotain niinku oikein koulussas kehittää, sä tarviit 
siihen ylimääräistä rahoitusta, jolloin rehtorin käytännössä täytyy kuitenkin tehdä 
niin, että jollain lailla se ottaa huomioon ne viraston strategiset tavoitealueet ja 
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ainakin paperilla muotoilee oman koulunsa kehittämisalueet niihin erittäin hyvin 
nivoutuviksi, jolloin sitten rahaa heltiää ja kehittäminen helpottuu.

Rehtori B oli ollut alusta lähtien perustamassa kouluaan ja näki sen etuna muun 
muassa henkilövalinnassa. Hän oli saanut ympärilleen tutun, samanhenkisen 
joukon opettajia, joiden kanssa oli suunnitellut koulua jo etukäteen. Hän totesi, 
että hänen kouluunsa opettajat olivat hakeutuneet pedagogisin perustein. Hän 
oli tyytyväinen opettajien luontevasti synnyttämään opetuksen painotukseen 
ja sanoi sen näkyvän koulun toiminnassa. Toisaalta hän pohti opettajakunnan 
koostumusta ja haki siihen lisäksi tietynlaista osaamista.

Tota – se näkyy mun mielestä just siinä, että – mä joskus sanon, että se on semmoi-
nen avioliitto, että niinku ne on tienneet kenen alaisuuteen ne hakee töihin ja tietysti 
siinä oli ensimmäisenä vuonna niistä melkein puolet lähti siitä koulusta, mistä mä 
lähdin – tarttui mukaan sieltä ja kuitenkin meillä oli ollut semmoinen opetiimi ka-
sassa parisen vuotta ennen kuin tavallaan oli se hakuprosessi ja kuitenkin muillekin 
mä olin tuttu niinku ja ajatusmaailmat oli aika tutut.

Rehtori B piti tärkeänä yhteistyötä opettajien kesken. Hän korosti sitä, ettei 
halunnut kouluunsa ”tähtiopettajia” vaan joukkuepelaajia. Kokemuksesta hän 
tiesi, että henkilökunnan kanssa saattoi olla vaikeita tilanteita, mutta sanoi nii-
den käsittelyn olevan itselleen vierasta. Hän oli iloinen ja tyytyväinen siitä, 
ettei ollut joutunut hoitamaan isoja ongelmia henkilökuntansa kanssa. Hän piti 
opettajiaan mukavina ja ammattitaitoisina.

– että meillä on hyvin voimakkaasti tiimiytetty koulu ja kun kaksi opettajaa tai kol-
me opettajaa suunnittelee ja toteuttaa arkipäivän – sen työn yhdessä – niin se jo 
niin kuin – sekin jo rajaa ihmisiä, että semmoinen hyvin individualisti, joka osaa 
kaiken ja joka ei tarvitse kenenkään apua – ei se hakeudu tonne kouluun. Ja taas 
se heijastuu työyhteisöönkin, koska taas sellainen ihminen, joka sitten on valmis 
tekemään yhteistyötä, niin sehän tekee myös työyhteisössä –

Rehtori B oli onnellinen siitä, että sai olla henkilökuntansa parissa omana it-
senään. Opettajakunnan iloisuus ja samankaltainen huumorintaju olivat hänen 
mielestään merkittäviä vahvuuksia. Tähän vaikutti hänen mielestään se, että he 
olivat saaneet olla yhdessä suunnittelemassa ja rakentamassa kouluaan. Rehto-
ri B tunnusti olevansa tietynlainen ”tulisielu” ja ”tunnesielu”, mutta osasi mie-
lestään yhdistää ne tunneälyllään. Hän ei tuntenut olevansa rehtori sanan varsi-
naisessa merkityksessä vaan oli pikemminkin ihminen ihmisten joukossa.

– että siellä ei niinku tarvitse olla rehtori ja varmaan, jos siellä olisi joku suuri joh-
taja niin siellähän niinku naurettais pihalle. Ei se meidän taloon sovi sellainen.
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Jaksamisestaan rehtori B oli huolissaan, koska alkuajan innostus ja motivaatio 
alkoivat pikku hiljaa hiipua ja oltiin tultu vaiheeseen, jossa yhteentörmäyksiä-
kin sattui. Tällaisten tilanteiden käsittelyyn tarvittiin hänen mielestään sellaista 
johtajuutta, joka vaati jaksamisen suhteen tietynlaista ”taiteilua”. Rehtorin yk-
sinäisyydestä kysyttäessä hän ei kokenut itseään yksinäiseksi, mutta myönsi, 
että hänen odotuksensa yhteistyön suhteen olivat olleet suuremmat kuin miten 
ne olivat käytännössä toteutuneet. Hän koki olevansa enemmän yhteispelaaja 
kuin yksinäinen puurtaja.

Väsymystä rehtori B:n toiminnassa aiheutti myös sähköpostin ynnä muun 
tiedon valtava määrä. Niihin reagoiminen vei huomattavan osan hänen työ-
ajastaan. Virastosta päin tulevat ryhmäkirjeiden ja tiedotteiden määrä oli hänen 
mielestään välillä kohtuutonta ja niiden seuraaminen ja päivittäminen oli työ-
lästä. Sähköpostit rehtori B hoiti mieluummin silloin, kun opettajat eivät olleet 
paikalla, koska koki sen muuten vievän liikaa aikaa opettajilta.

– nykykulttuuri on se, että jos niinku parin tunnin sisällä ei ole tavoittanut, niin sit-
ten se on se moite, että kun sua ei ikinä saa kiinni. Kyllähän se vähän niinku (nau-
raa) – siis mutta eiköhän se kuvaa tätä nyky-yhteiskuntaa, että hoppu on ja kiire 
on. Kyllä mun mielestä esimerkiksi intran eiku mikä se on nykyään – joku – kaikki 
näiden seuraaminen – kyllä ne loppuajasta musta tuntui, että se oli puolen päivän 
duuni kun olit kaikki tavallaan tsekannut. 

Rehtori C

Rehtori C oli jakanut työnsä apulaisrehtorin kanssa ja oli tyytyväinen tähän 
työnjakoon. Hän teki paljon suunnittelutyötä yksin ilman johtoryhmän apua ja 
myönsi olevansa liian työkeskeinen, koska teki usein iltaisinkin kotona töitä. 
Toisaalta hän oli tyytyväinen omaan työpanokseensa ja tunsi olevansa läsnä 
koulussaan. Hän pyrki olemaan oikeudenmukainen ja yritti löytää ongelmati-
lanteissa kaikkia tyydyttävän ratkaisun.

Sanotaan se, että infossa – mä tuon sinne jonkun asian päätettäväksi, niin meillä on 
mahdollisuus kyllä, jos joku opettaja kokee, että tämä tuli nyt vähän liian yllättäen, 
pyytää, että siirretään seuraavaan. Mä hyväksyn sen, mutta kun niitä pyyntöjä ei 
kyllä ole tullut.

Motivoitumisen suhteen rehtori C oli skeptinen. Rahalliset kannustimet eivät 
häntä pahemmin kiinnostaneet. Merkittävämmäksi kannustimeksi hän koki 
koulun ilmapiirin ja työssä viihtymisen. Parhaimman tyydytyksen hän sai työl-
leen omasta onnistumisen tunteestaan – siitä, että hänen suunnittelemansa työ 
oli sujunut hyvin.

Sanotaan näin, että mulla on tietynlainen tuuri ollut, että – olen onnistunut saa-
maan hyviä opettajia, ne, joita mä olen itse valinnut – kyllä mulla on yksi sellainen 
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murheenkryyni, joka on vähän vanhempi, mutta senkin kanssa yritetään luovia. Mä 
näkisin, että yksi sellainen motivaatiotekijä varmaan on – se, että mulla ei varmaan 
ole yhtä asiaa, että joo tämä on se – näkisin, että jos porukka niinkun viihtyy ja 
sillä lailla – mä pyrin estämään sellaiset – että työyhteisön sisällä olisi tällaisia 
tietynlaisia klikkejä. 

Rehtori C tunnusti huolehtivansa itsestään huonosti. Hän kävi harvoin viet-
tämässä iltaa muualla kuin kotonaan ja kotonakin istui pääosin tietokoneen 
ääressä työasioiden parissa. Ajankäytön suhteen hän piti tärkeänä asioiden pri-
orisoinnin merkitystä.

Sitähän ei voi hallita. Sen kanssa on vain yritettävä oppia elämään. Vuosien saatos-
sa on tullut sellainen käytäntö, että karsii asioita, joita ei pidä itse oleelli-
sena työlleen. Näin subjektiivinen menettelytapa voi tietysti olla vaarallis-
takin, mutta keino kuitenkin. Tämä ei myöskään tarkoita, että torjuu kaiken 
uuden tiedon.

Rehtori D

Rehtori D:llä oli selkeä käsitys oman koulunsa asemasta peruskoulujen joukos-
sa. Hän oli pohtinut omaa käsitystään koulun tulevaisuudesta ja sen vaatimista 
toimenpiteistä. Hän myönsi koulunsa ongelmakohdat, mutta samalla lähti aja-
tuksesta, että hänen kouluaan tarvitaan. Rehtori D piti oleellisena pitkäjänteistä 
ajattelutapaa ja tulevaisuuteen näkemistä.

– ja sitten mä luulen, että yksi osa tätä on tietyllä tavalla semmoinen niinkun että 
miten tähän päästään, niin kyllä mulla aikalailla selvä tavoite on siitä, että mä yri-
tän saada kaikkea täällä tapahtuvaa toimintaa niinku silleen kuvattua ja sovittua, 
ettei ole enää niinku semmoisia niinkun ”no meillä nyt aina on ollut näin tapana”, 
jotka olisivat siis päätä vailla olevia juttuja ja sitä semmoista työtä on nyt tehty 
tänä vuonna – no oikeastaan koko ajan, mutta näitä ulkoisia asioita nyt niinkun tur-
vallisuuteen liittyviä, luokanvalvojan tehtävään liittyviä – mitä itse asiassa täällä 
opetuksessa pitäisi tehdä – mihin suuntaan mennään.

Rehtori D oli toiminut koulussaan opettajana pitkään ennen rehtoriksi siirty-
mistään. Hän piti etunaan alueen yhdistysten, järjestöjen sekä väestön tunte-
musta. Muutama vuosi sitten rehtori D oli ollut erityisen huolissaan koulunsa 
kohtalosta eikä kokenut saaneensa tukea ja kannustusta työlleen. Tällä hetkellä 
hän näki tilanteen ja tulevaisuuden valoisampana.

 – että tuntui todella tappiselta ja tuntui, että sitä niinku tukee – edes siis sellaista 
rivien välissä tukee sille, että ”hei menkää te vaan eteenpäin tuolla tiellä”, niin 
sitä ei tullut kyllä viraston suunnasta – mulla oli semmoinen olo. Että semmoista 
niinkun ähähhää näinhän tässä pitikin käydä tuli muutamalta kollegalta.
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– Että se tarkoituksellisesti korostui silloin ja silloinhan oli semmoinen olo vähän, 
että saapas nähdä miten tässä käy tässä kouluverkko- ym myllytyksessä, että jos 
koulutusideologiat ikään kuin siinä muodossa, mitä silloin oli ilmassa niin, jos niitä 
oltais vaan härkäpäisesti viety eteenpäin, niin olisi voinut ollakin, että meillä –

Mutta nyt mun mielestä silleen on taas vähän – kuulostaa siltä, että se – että syyt 
ovat ehkä taloudellisiakin. Että niinkuin nähdään, että hei nyt meidän pitää kou-
luverkkoa niinku katsoa, että miten se palvelee ja sitten ikäänkuin nämä – on niin-
ku takaisin tullut ajatus, että ehkä tämmöistä niinku monipuolista tarjontaakin voi 
olla.

Omaa itseään rehtori D oli analysoinut paljonkin. Hän myönsi olevansa kun-
nianhimoinen ja iän myötä tulleensa yhä aktiivisemmaksi esimerkiksi kou-
lutuspoliittisten asioitten suhteen. Kunnianhimoaan hän piti yhtenä hyvänä 
kannustimena työlleen. Toisaalta hän pelkäsi olevansa liiankin aktiivinen ja 
innostuvansa liian monista asioista yhtä aikaa.

Rehtori D piti työssään tärkeänä luovuutta ja henkistä vapautta. Hän vie-
rasti liiaksi ohjattujen asioitten suorittamista ja halusi löytää sekä omaan että 
muiden työhön innostuksen kipinän. 

Mutta pelkkä innostaminen ei riitä. Sitten tietenkin yksi tekijä on kaikki semmoiset 
– kyllähän tässä työssä tarvitsee laittaa itsensä peliin. Että jos sä menet markki-
noimaan jotakin juttua, että ”hei mennääks tähän ja tähän hankkeeseen” silleen 
niinku naama mutrussa, niin ei kukaan ole kiinnostunut siitä.

Rehtori D oli saanut jaettua työstään monia rutiineja muiden hoidettaviksi ja 
koki siksi saaneensa enemmän aikaa opettajien kanssa keskusteluun. Opetta-
jien motivaatiosta hän huolehti muun muassa työnjaon ja palkkauksen avulla. 
Tarkalla työnjaolla ja palkkauksella hän oli motivoinut kaksi apulaisrehtoriaan 
tehokkaaseen työntekoon. Erityisen tyytyväinen rehtori D oli seuraavan luku-
vuoden suunnittelun aloittamisesta jo edellisenä keväänä. Onnistumista rehtori 
D koki myös oppimistulosten hyvästä tasosta.

Opettajien motivaatiosta hän huolehti myös viestittämällä selkeästi, mitä 
hän näiltä odotti. Tärkeää oli hänen mielestään se, että sekä pienissä että isom-
missa asioissa tuli selväksi hänen odotuksensa. Se, että työtä tehtiin paljon ja 
että se tehtiin hyvin. 

Viime vuonna tehtiin sijoitteluakin yhdessä. Toukokuussa jaettiin työjärjestykset 
opettajille. Se oli mahtava homma. Me oltiin käännetty vuosikelloa kolme kuukaut-
ta kolmessa vuodessa – kolme kuukautta taaksepäin.

Ehkä sen, että oikeastaan se mistä aloitettiin, että mä tiedän, että tämä laiva menee 
sillä tavalla turvallisesti oikeaan suuntaan ja mulla on sillä tavalla homma hal-
linnassa, niin sehän – ja että mä olen motivoitunut – niin se on mulla semmoinen 
perushyvä fi ilis siitä. Se täytyy olla.
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Rehtori D oli tyytyväinen johtamisensa delegoimiseen, koska koulutyö sujui 
hyvin ilman hänen jatkuvaa läsnäoloaankin. Työnsä kannustavuudesta kysyttä-
essä hän oli harmissaan ulkoisten kannustimien puutteesta. Hän oli tyytymätön 
palkkaukseen sekä rehtorin työn laskennalliseen viikkotuntimäärään, koska 
työaika ”paukkui” jatkuvasti yli. Hän sanoi, että ilman sisäistä motivaatiota 
ei työ onnistuisi. Sisäisellä motivaatiolla hän tarkoitti omaa innostusta ja kiin-
nostusta johtamiseen.

Omasta jaksamisestaan rehtori D huolehti urheilemalla ja uskoi osaavansa 
viheltää pelin poikki, jos tuntisi itsensä liian väsyneeksi. Hän myönsi kuitenkin 
joskus pistävänsä itsensä hyvinkin tiukalle, mutta osaavansa erottaa työasiat ja 
vapaa-ajan asiat toisistaan. Tärkeinä tekijöinä jaksamisessaan hän piti omaa 
perhettään sekä ystäviään.

Jaksamisesta puhuttaessa rehtori D mainitsi halunsa keskittyä enemmän 
pedagogiseen puoleen, mutta ei aikansa puolesta nähnyt siihen mahdollisuutta. 
Edellisenä vuonna hän oli konkreettisesti tajunnut olevansa väsynyt, kun alkoi 
unohdella asioita. Tällöin hän oli alkanut tietoisesti ottaa ”iisimmin” ja tilanne 
oli korjaantunut.

Rehtori E

Rehtori E totesi rehtorin työtehtävien muuttuneen viimeisten kymmenen vuo-
den aikana. Hän sanoi tehtävien vaativan erilaista osaamista ja erilaisia taitoja 
kuin aikaisemmin. Itse hän sanoi kasvaneensa tehtävien mukana, mutta piti 
itselleen isona haasteena ”tiukemman ja selkeämmän johtajuuden” löytämistä. 
Rehtori E ei kuitenkaan pitänyt tehtäviään ylivoimaisen vaikeina.

Tehtäväkuva on monipuolistunut. Painetta tuntuu tulevan jokapuolelta. Se on enem-
män se – ei ne tehtäväsisällöt vaikeita ole. Toki olen saanut koulutusta ja tehtävät 
ovat lisääntyneet pikkuhiljaa. En koe niitä millään tavoin ylivoimaisiksi. 

Tärkeimpänä tehtävänään rehtori E piti oman perustehtävänsä muistamista. 
Tämä perustehtävä oli lapsen hyvinvoinnista huolehtiminen. Lapsen hyvin-
vointi meni hänen mielestään erilaisten hallintoasioitten hoitamisen edelle. 
Lapsen hyvinvoinnista rehtori E piti huolta korostamalla opettajilleen toisen 
kunnioittamisen periaatetta. Rehtori E hoiti hallintoasiat ajallaan ja huolelli-
sesti, muttei halunnut uhrata niihin kaikkia voimiaan.

Mutta me voimme tehdä aivan hirveän paljon oman persoonamme kautta ja se on 
just se, että me aikuiset voidaan toisiamme kohtaan käyttäytyä sillä tavalla, että 
meillä on täällä hyvä henki ja tänne on ihmisten kiva tulla töihin ja sitä kautta 
lapset myös saavat parasta mahdollista plus sitten, että opetuksen pitäisi olla laa-
dukasta. Eli opettajien pitäisi panostaa opetuksen laatuun ja tasoon.
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Rehtori E tunsi osaavansa erottaa oleellisen epäoleellisesta eikä ahdistunut 
”levällään” olevien asioiden suuresta määrästä. Hän piti myös tärkeänä laa-
dukkaan opetuksen tarjoamista ja huolehti siitä pitämällä asiaa jatkuvasti esil-
lä. Opetuksen laadusta hän pyrki huolehtimaan muun muassa rekrytoidessaan 
työtekijöitä kouluunsa. Hän koki koulunsa kehittämisen olevan erittäin itse-
näistä.

”Peruna kerrallaan” se on minun mottoni. Muuten tästä ei selviä. Asia kerrallaan 
hoidetaan sitä mukaa kun niitä tulee.

Yhtenä esteenä koulunsa kehittämiselle rehtori E piti omaa rohkeuden puu-
tettaan vaatia sellaista, mitä itse todella halusi. Rohkeuden puutteellaan hän 
tarkoitti lähinnä vaikeutta käsitellä kipeitä, hankalia asioita. Myös opettajien 
tietoisuus omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan esimerkiksi työmäärän 
ja ajankäytön suhteen olivat hänen mielestään este kehittymiselle. Tärkeänä 
ominaisuutena johtajuudessaan rehtori E piti innostuksen ja ”palon” luomista 
opettajiin.

Sitä kautta se ehkä menee ja se vaatii minulta kyllä sitten tosi paljon taitoa, että 
pystyn motivoimaan heidät siihen, että se, että me vähän uhrattaisiin vaikka se olisi 
omaa aikaakin, niin se tulee meille moninkertaisena takaisin.

Omaa työtään rehtori E arvioi omasta mielestään vähän liikaakin. Hän asetti 
itselleen tavoitteita, joiden edistymistä seurasi. Palautetta muilta hän koki saa-
vansa liian vähän. Oman jaksamisensa kannalta hän piti tärkeänä huumoria ja 
pikkuasioihin takertumattomuutta.

Rehtori E oli aikaisemmin ollut herkkä saamalleen negatiiviselle palaut-
teelle ja etsi syytä aina itsestään ja omasta toiminnastaan. Vanhemmaksi ja vii-
saammaksi tultuaan hän oli osannut suhteuttaa asiat eikä enää ottanut moitetta 
niin herkästi itseensä.

– kun siinä on se toinen puoli: että teenkö sen siksi, että minun pitää olla kauhean 
kiva, kaikkien pitää tykätä minusta ja olen aina ajatellut, että joo se on se juttu, 
mutta en ole ihan varma enää nykyään. Se ei ole minulle enää niin kauhean tär-
keätä olla niin kauheen kiva. Kun joihinkin muihin suuntiin päin en ole ollut niin 
kauhean kiva, että olen tullut paljon rohkeammaksi sanomisessani ja taistelussani 
oikeudenmukaisuuden puolesta. Olen uskaltanut sanoa virastoon päin ja muualle 
Enemmän se on se, että jotenkin pelkään musertavani ihimisiä. Se tulee olemaan 
aina vaikeata. Olen jo sopeutunut siihen, että se ei ikinä ole minulle helppoa.

Rehtori E koki olevansa hyvä päätöksentekijä ja nopea ongelmanratkaisija. 
Useita yhtäaikaisia ongelmia kohdatessaan hän säilytti rauhallisuutensa ja 
yleensä löysi ratkaisun. Hän piti omaa paineensietokykyänsä hyvänä.



Tulosten tarkastelua ja johtopäätöksiä 235

Tänä syksynä se on ollut kaikkein selvimmin esillä, että minua on oikein naurat-
tanut se, että nämä tilanteet eivät ole minulle syystä tai toisesta kauhean vaikeita. 
Minä en koskaan menetä hermojani, vaikka minulla olisi kuinka monta kiperää 
asiaa yhtä aikaa meneillään. Ne hoidetaan asia kerrallaan ja luulen, että se on 
joku synnynnäinen taito. Olen ollut huono matikassa, mutta se missä minulla oli 
aina kymppi lukiossa oli avaruudellinen hahmottaminen siis geometria. Luulen, 
että tämä liittyy ihan oikeasti siihen.

Nopea äly on äärettömän tärkeä asia– sinä niinkuin nappaat asiat tosi nopeasti ja 
alat yhdistellä ja muistat ehkä jonkun siihen liittyvän jutun ja vedät johtopäätöksen 
ja sitten vaan sinä päätät ja ratkaiset. On asioita, joista nyt jo uskallan sanoa, että 
olen oikeastaan aika hyvä. Mutta sitten on pari asiaa, joissa olen huono. Haluaisin 
saada joltain vähän viisautta. 

Sosiaaliset tunnetaidot (empatia, vuorovaikutustaidot)

Rehtori A

Rehtori A pyrki järjestämään yhteispalavereille aikaa viikoittain. Näissä pala-
vereissa käsiteltiin lähinnä arkipäivän sujumiseen liittyviä käytännön asioita. 
Rehtori A piti kansliansa oven auki ja halusi opettajien tulevan ongelmineen 
hänen luokseen. Tyydytystä työlleen hän sai näiden ongelmien ratkaisemisesta 
sekä heidän auttamisestaan. Hän halusi koulunsa olevan avoin ulospäin ja piti 
paikallista yhteisöä sekä vanhempia tärkeinä yhteistyökumppaneinaan. 

Että koulu ei ole sellainen virkamiesjohtoinen suljettu laitos vaan että pidetään 
ovet ja ikkunat avoinna tälle yhteisölle – ei niinkään, että pyrittäisiin saamaan tän-
ne oppilaita naapureista. Toisena asiana haluan vielä – yhtenä vahvuutena sanoa 
sen, että yksi onnistumisen alue on meidän koulussamme ollut vanhempainyhdis-
tyksen toiminta eli siihen olemme satsanneet tosi paljon. 

Enemmän oikeastaan jo apulaisrehtoriaikana ja koitetaan miettiä luontevia kohtia 
lukuvuoteen, joissa vanhemmilla on mahdollisuus tulla kouluun. Me järjestämme 
vähintään kaksi koulupäivää vuodessa, jotka ovat sellaisia, että vanhemmat voivat 
olla mukana

Olen itse asiassa – kun on syksyn vanhempainilta – niin mä ekoissa luokissa taval-
laan haastan heidät luokkatoimikuntatyöhön. 

Rehtori A pyrki olemaan henkilökuntansa kanssa kommunikoidessaan suora ja 
selkeäsanainen. Hän halusi auttaa opettajia ja olla heidän ”viimeisin turvansa”. 
Hän oli kuitenkin huolissaan siitä, että tätä turvaa alettaisiin etsiä liiankin hel-
posti. Kansliansa hän halusi kuitenkin pitää paikkana, jonne olisi helppo tulla 
huolien ja murheiden kanssa.
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Oppilaistaan rehtori A kantoi huolta ja halusi tehdä koulustaan nimenomaan 
tavallisten lasten koulun. Hän halusi erityisesti huolehtia niistä lapsista, joiden 
menestyminen ei ollut itsestään selvää.

Esimerkiksi – tai tarkoitan vaan sitä, ettei heillä ole kynnystä tulla. Ja hirveen 
monen tyyppisin asioin ihmiset tänne tulevat hakemaan tukea ja apua. Todella kum-
mallisin ja monentyyppisten asioin joskus (hymähtää) –

Opettajavalinnoissaan rehtori A tunsi murhetta siitä, että joutui luopumaan 
epäpätevästä, mutta hyvästä opettajasta, koska päteviäkin oli saatavilla. Tällai-
sen asian ilmoittaminen opettajalle oli hänen mielestään rehtoriuden vaikeim-
pia tilanteita. Toisaalta hän piti tärkeänä juuri oman koulunsa tarpeen kannalta 
sopivien opettajien valitsemista.

Sanotaan niin, että aina kun tulee tilanne, että – niitähän tapahtuu vuosittain, että 
rekrytointia tarvii tehdä – niin siinä tilanteessa sitä niinku pohtii tämän asian kaut-
ta, että me emme halua tänne sellaista tyyppiä tai sellaista tyyppiä ja että me tar-
vitaan nyt just sellainen ehkä sosiaalisesti vähän kömpelö, mutta joka tekee työnsä 
tosi hyvin. 

Rehtori B

Rehtori B vietti paljon aikaansa opettajien kanssa keskustellen ja leikkiä laski-
en. Hän oli ollut suunnittelemassa kouluaan alusta alkaen ja oli valinnut suun-
nitteluryhmään samanhenkisiä opettajia entisestä koulustaan. Näin ollen hän 
tunsi opettajakuntansa jo vuosien takaa ja tunsi siksi olevansa yksi heidän jou-
kossaan. Toisaalta hän sanoi tuttavallisuuden tuovan mukanaan myös liiallisen 
läheisyyden eli opettajat tulivat puhumaan hänelle kaikki ongelmansa ”maan 
ja taivaan” väliltä. Hän sanoi olevansa kuitenkin enemmän yhteispelaaja kuin 
muiden johtaja, vaikka myönsi olevansa johtaja silloin, kun tarvittiin rajojen 
selkiyttämistä. Kommunikointi opettajien kanssa oli hänelle helppoa ja hän 
pystyi nostamaan vaikeitakin asioita esiin. Hän viihtyi hyvin koulussaan ja tuli 
toimeen opettajiensa kanssa.

– ehkä se mitä voi ajatella, että miten ne ihmiset toimivat – mä luulen, että kuitenkin 
kun on niinku ilmaisu ja on tottunut ehkä ilmaisemaan itseään monella tavalla, niin 
se toi ehkä semmoista tietynlaista avointa keskustelukulttuuria ja sitten toisaalta 
myös semmoista rohkeutta työstää työyhteisössä asioita ehkä eri tavalla kuin vaan 
ehkä verbaalisesti –

– mun se suurin henkilöstöjohtamisen paikka on ollut just kun on rekrytoinut sitä 
henkilökuntaa ja oikeastaan se, mikä jäi mainitsematta siitä vaiheesta niin meillä 
oli ihan selkeä ajatus siitä, että tähtiä ei haeta, vaan että haetaan joukkuepelaa-
jia ja kun siinä oli niinkun itsestään selvää oli, että meillä on hyvin voimakkaasti 
tiimiytetty koulu ja kun kaksi opettajaa tai kolme opettajaa suunnittelee ja toteut-
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taa arkipäivän – sen työn yhdessä – niin se jo niin kuin – sekin jo rajaa ihmisiä, 
että semmoinen hyvin individualisti, joka osaa kaiken ja joka ei tarvitse kenenkään 
apua – ei se hakeudu tonne kouluun.

Kokouksia rehtori B piti aluksi kerran viikossa, mutta myöhemmin niiden 
määrää vähennettiin opettajien toivomuksesta. Kokouksien ja henkilökohtais-
ten keskustelujen lisäksi järjestettiin kaksi seminaaria vuodessa. Opettajien 
samanhenkisyyden johdosta rehtori B oli tyytyväinen koulunsa ilmapiiriin ja 
sanoi opettajien yhteistyöllä ja luovuudella olevan suuri merkitys ilmapiirille.

Rehtori B oli jo kouluansa suunnitellessaan keskustellut opettajien kanssa 
koulunsa arvopohjasta ja yhteisistä toimintaperiaatteista, mutta tunnusti käy-
tännön ja teorian olevan joskus ristiriidassa keskenään.

Että sehän on niinku meidän koulussa kyllä, että jopa näiden kuuluisien tyhy-mitta-
usten ja näitten, että siitäkin tavallaan näkyy se, että siellä on hirveen hyvä henki. 
Ja sitten taas, jos on hyvä henki, niin sä mielellään olet siinä porukassa mukana.

Niinku semmoisia yllättäviä, että jossain vaiheessa me kokeilimme semmoista, että 
kokouksia vähän vähennettiin ja sitten kun ihmiset olivat kaikki sitä mieltä, ettei 
tarvitse aina olla kokousta, ettei tarvitse kaikista asioista keskustella, että johto-
ryhmä voi päättää tai rehtori voi itse päättää. Mutta kyllä siinä mun mielestä äkkiä 
sitten kuitenkin tuli vaihe, että ihmiset kuitenkin kaipasivat sitä keskustelua, että 
siinä voi sanoa, että oli semmoisia vuorovaikutusongelmia, jos sitten jonkun asian 
päättikin ja ratkaisi ja muuta, niin kyllä sieltä äkkiä joku henkilökunnasta saattoi 
älähtää. Mutta se, että jos on ollut jotain ongelmatilanteita, niin täytyy sanoa, että 
se on ollut kyllä kauheen rakentavaa ja sivistynyttä se keskustelu.

Niin kyllä siinä on se, että on hirveän helppo verbaalisella tasolla olla samaa miel-
tä ihmisten asioista, mutta että sitten kun sitä oikein käytännössä tehdään, niin ihan 
siis nämä peruskysymykset, että kun kaikki ovat sitä mieltä, että puututaan joka 
asiaan ja sitten niinku –

Rehtori C

Nykyjohtajuuden haasteista kysyttäessä rehtori C piti tärkeänä ihmissuhteiden 
hoitoa. Hän katsoi avoimen keskustelukulttuurin, huumorin viljelemisen ja 
yhteisten tapahtumien järjestämisen olevan edellytyksiä hyvälle johtamiselle. 
Tärkeänä hän piti myös läsnä olemista ja näkyvyyttä koulun arjessa.

Opetussuunnitelmatyön yhteydessä rehtori C oli jonkin verran tiimiyttänyt 
opettajia, mutta muunlaista tiimityötä ei tehty. Apulaisrehtorinsa kanssa hän 
oli jakanut työtänsä ja oli työnjakoon tyytyväinen. Koulun kehittämistyöhön 
rehtori C oli turhautunut, koska iso opetussuunnitelmatyö oli juuri saatu pää-
tökseen ja nyt hänen mielestään oli annettava opettajien rauhassa tehdä omaa 
työtään.
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Ehkä näin loppumetreillä voi todeta, että oma innovatiivisuus on laimentunut. En 
meinaan ymmärrä, miksi koko ajan pitää hirveästi kehittää. Juuri on väännetty 
opetussuunnitelmia vuositolkulla. Nyt pitäis antaa aikaa työyhteisölle tehdä ihan 
tavallista työtä.

Rehtori D

Sosiaaliset taidot rehtori D:n johtamisessa näkyivät muun muassa koulusta 
ulospäin suuntautuvissa toiminnoissa. Aluerehtorina hän joutui käsittelemään 
monen koulun kannalta tärkeitä yhteisiä asioita, mutta samalla hän keskittyi 
myös oman koulunsa näkymiseen alueella. Hän halusi lisätä yhteistyötä eri 
oppilaitosten kesken. Alueensa haasteet erityisesti oppilasaineksen heterogee-
nisuuden suhteen edellyttivät hänen mielestään tiivistä yhteistyötä eri ammat-
tiryhmien kanssa.

Rehtori D olisi halunnut olla vielä enemmän tekemisissä eri yhteistyöta-
hojen kanssa, mutta sanoi aikapulan rajoittavan tätä toimintaa. Kollegoitten 
kanssa käytävää syvällisempää työn pohtimista ja mielipiteitten vaihtoa hän 
olisi kaivannut enemmän kuin nyt oli mahdollista. Hän kaipasi myös jouti-
laan keskustelun merkeissä tapahtuvaa yhdessäoloa kollegoitten kanssa. Täl-
lä hetkellä hän koki kollegoitten kanssa käytävän keskustelun liikkuvan liian 
yleisellä tasolla, vaikka hänellä olikin muutama kollega, joiden kanssa hän 
pystyi läheisempään vuorovaikutukseen. Hän esittikin eräänlaisen ratkaisun 
tämänkaltaisen yhteistyön toteutumiseksi.

Mä olen yrittänyt avata niitä ikkunoita – alueelle päin, opetusvirastoon, vanhem-
piin, K----:aan. Sitten purkanut tabuja siitä, etteikö tässä koulussa oppilailla olisi 
oppimisvaikeuksia, ongelmia ja tehnyt oppilashuoltotyöstä tärkeän alusta saakka 
ja mä aion siinä niinkun – sitä pitää kortilla, koska ei ole olemassa tässä yhteiskun-
nassa viiden sadan oppilaan yhteisöä, jossa ei olisi tavattomasti vaikeuksia niillä 
lapsilla.

– mutta jos rohkeasti tätä alueajattelua kehitettäis – tehostettais – niinku siirrettäis 
sitä enempi sitä toimintavastuuta – mä en kyllä haluaisi olla semmoinen aluereh-
tori – semmoinen niinku puoliesimies olisi alueella, jolla olisi ehkä vähemmän sen 
oman koulun tai jopa omaa koulua ei ollenkaan – olisi vaikka sitten jonkinnäköinen 
koordinaattori nuorisotoimen, liikuntatoimen sos-terveyspuolen ja opetustoimen 
keskellä – niinku siitä näkökulmasta plus sitten koulujen rehtoreitten semmoinen 
mentori ja työnohjaaja. Silloin mentäis pintaa syvemmälle silleen, että aluerehtorit 
taatusti tuntisivat toisensa sillä tavalla henk.koht. että pystyisivät käsittelemään 
niitä omaan työhön liittyviä asioita. Silloin jopa voitais ajatella niinku työnohjaus-
ulottuvuuttakin sillä niinku jossain muodossa.

Rehtori D oli määritellyt työnjaon kahden apulaisrehtorinsa kanssa selkeästi. 
Hän oli tyytyväinen apulaisrehtoreittensa toimintaan ja oli heidän kanssaan 
pystynyt suunnittelemaan koulunsa tulevaisuutta pitemmällä tähtäimellä. Reh-
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tori D:n koulussa toimi myös useita työryhmiä, jotka tiesivät tarkkaan omat teh-
tävänsä. Jokaisella projektilla oli oma vastuuhenkilönsä, jonka kanssa rehtori 
D kommunikoi projektin edistymisestä ja aikatauluista. Avoin vuorovaikutus 
ja tehtävien rajaus sekä apulaisrehtoreitten että työryhmien välillä oli rehtori 
D:n mielestä olennaista kouluyhteisön toimivuuden kannalta. Hän oli tietoinen 
opettajakuntansa innostuksesta ja motivoitumisesta ja piti tärkeänä kulloisen-
kin tilanteen kannalta järkevien hankkeiden ja projektien aloittamista.

Pitää olla tuntuma siitä, että hei missä kohdassa ollaan menossa. Mikä on taval-
laan se – se on niinku viinilasimalli toimii tässäkin, että miten paljon tähän astiaan 
voi tällä hetkellä laittaa – tähän kouluun ja näille ihmisille. Pitää olla niinku tilaus. 
Pitää olla semmoinen juttu, joka tuntuu, että hei toi istuu nyt meille ja sitten kun 
ihmiset näkevät – ymmärtävät sen samalla tavalla, että ”tämä on tosi hieno juttu, 
ruvetaan tekemään tätä” niin sehän lähtee siitä.

Tolla työnkuvien selkeyttämisellähän pystyy – se vaikuttaa ihmisten niinku – jos työ 
on selkeärajainen, ne tietävät mitä odotetaan, niin silloin ei tarvitse niinkun asettaa 
sitä oman työn arvoa sillä tavalla – niinku jatkuvasti helposti opetustyössä – aina-
kin täällä mun mielestä aikaisemmin oli – että ”mikä on hyvää, mikä on riittävän 
hyvää, teinkö mä nyt varmasti hyvin”, ettei koko ajan käydä sitä spekulaatiota siitä, 
että mitä se hyvä on.

Koulunsa markkinoinnin merkitystä rehtori D oli pohtinut usein. Hän sanoi 
henkilökuntansa tiedostavan, ettei alueen oppilaiden tulo heidän kouluunsa 
ollut itsestään selvä asia vaan että sen eteen oli tehtävä töitä. Hän totesikin, 
että opettajakunta oli hyvin sisäistänyt markkinatalouden mukanaan tuomat 
haasteet ja oli sitoutunut tekemään työnsä hyvin. Varsinkin vanhemman pol-
ven opettajien mielettömän kovaan työmoraaliin hän oli tyytyväinen, vaikka 
myönsi sen tuovan mukanaan myös työuupumisen uhkan.

Rehtori D hyväksyi koulutuksen monimuotoisuuden ja valinnan mahdolli-
suuksien tarjoamisen, koska se hänen mielestään lisäsi opiskelumotivaatiota. 
Tällä hetkellä hän oli tyytyväinen koulunsa vetovoimaisuuteen.

Sama koskee mun mielestä tämmöistä, että siis se varsinainen idea siinä on se, 
että jos on olemassa joitakin näitä lapsia yhdistäviä tekijöitä niinku sosiaalisesti 
– esimerkiksi joku musiikki, niin se kannustaa niin paljon, että se niinku sitoo niitä 
lapsia toimimaan ryhmänä niin hyvin, että he ulottaa sen yhdessätekemisen myös 
semmoisiin oppiaineisiin, tekemisiin, jotka eivät ole sinänsä yläasteikäisille muka-
via. He eivät näe sitä enää semmoisena juttuna vaan he näkevät, että hei tässä me 
yhdessä tehdään näitä ja jopa kannustavat toisiaan.

Opettajien kanssa rehtori D kommunikoi sekä erilaisissa kokouksissa ja pala-
vereissa että vapaammin opettajainhuoneessa. Hän ilmaisi opettajille selkeäs-
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ti mitä heiltä odotti eikä pitänyt tarpeellisena valvoa heidän tekemisiään sen 
kummemmin. 

Kyllä mulla on riittävästi tilaa niinku ystävällisesti kertoa, että mä haluan, että 
hommat toimii hyvin ja – en mä ketään kyttää missään tapauksessa. Voi olla, että 
olen vähän lepsukin siis sillä tavalla, että mä en osaa olla semmoinen oikein tiukka 
johtaja mitenkään. Kyllä mä kuitenkin aina kysyn, että ”hei missä kohdassa se on 
menossa” ja kerron, että ”hyvä, hieno juttu” ja sitten, jos joku ongelma on niin, 
että ”hei mikä tässä nyt ja onks ne aikataulut nyt tulossa tänne” – että ihmiset tie-
tävät, että hei toi niinku odottaa, että olis ne aikataulussa.

Rehtori E

Onnistumisen iloa rehtori E koki saavansa muun muassa neuvottelutilanteiden 
hallinnasta. Oppilaiden ja vanhempien kohteleminen ja kunnioittaminen tasa-
vertaisina ihmisinä oli hänelle helppoa. Tällä hän ei tarkoittanut rajattomuut-
ta vaan tiukkaakin ankaruutta, mutta aina toista kunnioittaen. Vanhempien ja 
lasten kuunteleminen oli hänelle tärkeää. Hän koki myös olevansa opettajien 
turva ja apu hankalissa tilanteissa.

Nämä tilanteet ovat – ja tiedän, että opettajat luottavat, että jos jossain asiassa 
tiedän, että he arvostavat minua, on se, että kun heillä on ongelma, he tulevat tänne 
ja se yleensä aina ratkeaa. Jotenkin he tietävät, että ”mennään kysymään Koolta” 
ja sitten keksin jonkun ratkaisun siihen ongelmaan. Se tuottaa minulle sillai – se on 
niitä harvoja asioita, joista uskallan sanoa, että olen hyvä. Tässä kohtaamisasiassa 
ja ongelmien ratkaisemisessa –

Ja se ei tarkoita sitä, että – helposti opettajat saattavat vieläkin koke, että vanhem-
matko täällä määrää. Se on kaksi ihan eri asiaa. Kaikessahan on se, että minähän 
sanon viimeisen sanan. Tai tietysti se on hyvin lähellä sitä, että me yhdessä, mutta 
jos sen viisaasti hoitaa, niin se menee juuri niin. Että me, jotka olemme ammatti-
laisia ja olemme oman asiamme takana ja meillä on tavallaan valtuutus olla asian-
tuntijoita opettamisessa tai jossain kasvattamisessa, niin silloin me tiedämme, että 
olemme oikeassa, mutta se täytyy tehdä kauhean viisaasti. Saamme tahtomme läpi 
viisaudella. Silloin kun tiedämme olevamme oikeassa.

Laadukkaasta opetuksesta puhuttaessa rehtori E korosti turvallisuutta, erilai-
suuden hyväksymisestä ja opetuksen eriyttämistä. Hän kuitenkin myönsi eri-
yttämisen syövän resursseja ja energiaa. Lasten ja aikuisten hyvinvoinnista 
huolehtiminen oli hänelle tärkeää.

Sitähän se laadukas opetus on ja se, että jos lapsi saa koulusta paitsi hyvää ope-
tusta niin oppii elämään erilaisten lasten kanssa ja oppii hyväksymään, niin sanon, 
että se on niin suuri oppi elämän varrelle, että minä en vanhempana ainakaan – 
ihan normaali, hyvä oppilas tulee pärjäämään elämässään vaikkei saa sellaista 
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niin sanottua huippuopetusta koko ajan. Minä en tarkoittanut sillä opetuksen laa-
dulla sitä, että kaikki ovat kympin oppilaita. Sitä ihmiseksi kasvamista se on.

Omaa kollegaverkkoaan rehtori E kiitti erinomaiseksi ja arvokkaaksi. Myös 
viraston avun käytännönasioissa hän koki hyväksi. Yhteistyötä opettajien 
kanssa hän piti yllä kiinteän kokousiltapäivän avulla. Iltapäivän ohjelma saat-
toi vaihdella kokouksesta tiimien itsenäiseen työskentelyyn. Opettajien välistä 
yhteistyötä rehtori E piti tärkeänä esimerkiksi erilaisten tietotaitojen jakamisen 
kannalta. Tämä oli hänen mielestään yksi olennainen seikka opetuksen laatua 
kehitettäessä. 

Koulunsa toimintaa rehtori E arvioi yhdessä opettajien kanssa sekä koulun 
tavoitteiden että opettajien henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista tarkas-
tellen. Hän ei pitänyt tärkeänä opetuksen seuraamista, koska uskoi pitkään reh-
torina olleena intuitionsa kertovan, mitä luokissa ja talossa tapahtui.

Että ei se parhaalla mahdollisella tavalla suju, mutta se on ollut meillä vähän 
semmoisena jonkinasteisena painotuksenakin tämä opettajien yhteistyö ja se, että 
opettajien tietotaito tulisi hyödynnettyä mahdollsimman hyvin – vaihdetaan tunteja 
oman kiinnostuksen mukaan ja annetaan sitä omaa panosta tätä kautta koko yhtei-
sön käyttöön. Tätä ollaan pidetty esillä, mutta ei se – siinä olisi paljon tekemistä 
vielä.

5.3.3 Verkostoituminen

Tutkimuksen rehtorit pitivät verkostoitumista tärkeänä, mutta samalla moni-
mutkaisena ja epäselvänä osana koulukulttuuria. Lähinnä se käsitettiin yhteis-
työnä kollegojen kanssa sekä alueellisena yhteistyönä, jota suurin osa rehto-
reista piti hyvänä. Kuitenkin he halusivat vielä ”jotakin muuta” eli kehittää 
verkostoitumistaan, vaikka eivät pystyneet tarkalleen selittämään sitä, mitä se 
olisi. Rehtori A halusi laajentaa tietämystään johtajuudesta muuhunkin kuin 
helsinkiläiseen näkökulmaan. 

Itsearviointien mukaan jokainen rehtori arvioi verkostoitumisensa olevan 
heikkoa. Naiset kokivat sen vielä heikommaksi kuin miehet (luku 5.4). Toi-
saalta Sydänmaanlakan verkoston rakentamiseen liittyvät väittämät (ks. liite 
4) saattoivat jossain määrin olla koulun johtamiselle vieraita kohdistuen enem-
mänkin liike-elämän johtamisessa vaadittaviin kykyihin ja taitoihin. 

Rehtori A 

Rehtori A korosti hyvän kollegaverkon merkitystä ja oli tyytyväinen yhteistyö-
hön apulaisrehtorin kanssa. Hän sanoi, että kaikki keskeiset asiat olivat hänel-
le ja apulaisrehtorille yhteisiä ja keskustelu ja asioitten pyörittely viikoittain 
syvensi ja laajensi tätä tietoa. Kollegojen kanssa oli mahdollista keskustella 
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myös työnohjauksessa, jonka aikana rehtori A pystyi refl ektoimaan omaa työ-
tään ja tunsi tämän avulla saavansa voimaa johtamiseensa.

Vanhempien kanssa verkostoitumista rehtori A oli kehittänyt huomattavasti 
johtamisaikanaan. Hän näki vanhempien mukanaolon koulun toiminnassa erit-
täin tärkeänä. Rehtori A kävi itse haastamassa ykkösluokkalaisten vanhemmat 
perustamaan luokkatoimikuntia. Luokkatoimikunnat muodostivat näin vankan 
perustan koulun vanhempainyhdistyksen toiminnalle. Myös oman alueen kou-
lujen rehtoreiden kanssa tehtävän yhteistyön rehtori A näki kiinteänä osana 
johtamistyötään. Toisaalta verkostoituminen oman kyläyhdistyksen kanssa 
antoi koululle arvokasta tietoa oppilaiden taustoista ja toiminnoista koulun ul-
kopuolella ja lisäsi vuorovaikutusta alueen ja koulun välillä.

Mulla on hyvät kollegaverkostot ja mitä pitempään olen ollut, niin jollain lailla 
opetusviraston kyvyt vastata tyhmiinkin kysymyksiin ovat olleet olemassa.

Meidän koulussa on aina silloin tällöin sellaisia tilaisuuksia, joissa – vaikka P-
seura tai Elävä kylä- yhdistys pitää sellaisia – niin mä olen kauhean mielelläni 
mukana siinä työssä. 

Rehtori B 

Rehtori B koki verkostoitumisen kollegojen kanssa hieman ongelmallisena, 
koska hän oli ollut alusta lähtien perustamassa kouluaan. Etenkin avoin kes-
kustelu alueen kollegojen kanssa ongelmista, joita hän oli työssään kohdan-
nut, ei välttämättä onnistunut, koska uusi koulu ja sen saamat resurssit koettiin 
muiden taholta niin hyviksi, ettei ongelmia voinut olla. ”Hyvähän teidän on” 
-asenteesta rehtori B sai usein kuulla. Tämä sai rehtori B:n varovaiseksi ja 
araksi kertomaan muille oman koulun ongelmista. Hän kuitenkin kiitti oman 
alueensa kollegaverkkoa ja sanoi yhteistyön heidän kanssaan olevan tietyllä 
lailla helppoa. 

Alueen kanssa verkostoituminen oli ollut hankalaa, koska alueella ei ollut 
minkäänlaista asukasyhdistystä eikä muutakaan organisoitua toimintaa. Päivä-
kodin esikouluryhmät toimivat koulun tiloissa, joten yhteistyö niiden kanssa 
oli helppoa. Rehtori B olisi halunnut tehdä enemmän alueellista yhteistyötä, 
mutta pelkäsi samalla työn lisääntymistä.

Että se niinku, että – oli tietysti, mutta että S---n ongelma on ehkä se, että siel-
lä ei ole kauheen niinku organisoitua – niillä ei ole silleen asukasyhdistystä tai 
tämmösii, jonka kanssa olisi sitten ollut helppoa ja luontevaa lähteä tekemään 
yhteistyötä. Toiveet olivat kyllä, mutta ne menivät niin ristiin, että – (naurahtaa). 
Mutta kyllä mä luulen, että suomalaiset koulut ylipäätään niin – kyllä ne vähän 
ovat kuitenkin vielä semmosii omassa maailmassaan eläviä. Kyllä mä luulen, että 
siinä olisi niinku ihan opittavaa ja kehitettävääkin. Mutta sitten taas se on sillai 
epärealistista sanoa, että jos se jää rehtorin vastuulle niin en mä tällä hetkellä 
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ole kauheen valmis lisäämään rehtorille yhtään mitään töitä. Että se pitäisi sitten 
miettiä miten se tehdään. 

Rehtori C

Rehtori C ei ollut muodostanut kouluunsa johtoryhmää. Hän oli kuitenkin teh-
nyt selkeän tehtäväjaon apulaisrehtorin kanssa. Opetussuunnitelmatyön yhte-
ydessä hän oli jakanut opettajat oppiainetiimeihin ynnä muihin tehtäväkohtai-
siin ryhmiin.

Rehtori C:llä oli tiivis yhteys oman aluepiirinsä rehtoreihin. Hän toimi 
itse aluerehtorina. Hän teki yhteistyötä myös espoolaisten rehtoreiden kanssa, 
koska oli toiminut siellä useamman vuoden työnohjaajana. Alueen päiväkodin 
kanssa yhteistyö oli rehtori C:n mielestä hyvää samoin kuin seurakunnan kans-
sa. Lisäksi rehtori C:n koulu teki yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa 
opiskelijoiden harjoittelun merkeissä.

Ei – siis mulla ei ole – varmaan seuraavalla onkin joku – mutta mulla on selkeä 
työnjako apulaisrehtorin kanssa. Mä näen sen tehottoman toimintona – sillä lailla, 
että jos molemmat tekee samoja asioita. Sehän sitoo niinku kahden ihmisen sii-
hen samaan asiaan. Paljon selkeämpi minusta on – tulee se hyötykin sen toisen 
tekemisistä – mä koen, että mulla on niinku hirveen hyvä, että apulaisrehtori hoi-
taa sijaiset kaikki esimerkiksi omanaan. Mun ei tartte sumplia. Tietysti sitten jos 
apulaisrehtori on jossain poissa, mutta semmosta varsinaista – kyllä me tietenkin 
joissakin asioissa käydään keskustelua apulaisrehtorin kanssa, mutta semmoista 
johtoryhmää ei ole.

Rehtori D

Rehtori D koki ajan puutteen vakavana ongelmana verkostoitumisessa. Johta-
misvalmennuksen aikana oli ollut mahdollista vaihtaa mielipiteitä ja ajatuksia 
kollegojen kanssa rauhassa ja ajan kanssa, mutta sen päätyttyä rehtori D ei 
ollut enää ehtinyt luoda ”syvempiä” kontakteja kollegoihin. Hän koki vuoro-
vaikutuksen jäävän kuulumisten vaihtamiseksi ja poti siitä huonoa omatuntoa. 
Hän tiedosti selkeästi tarpeen käydä kollegojen kanssa joutilasta keskustelua 
omaan työhön liittyvistä kysymyksistä. Aluerehtorina hän oli kyllä tyytyväinen 
aluetoimintaan, mutta piti tärkeänä, että sitäkin kehitettäisiin ja tehostettaisiin 
edelleen. Hän toi esiin ajatuksen alueella toimivan ”puoliesimiehen” roolis-
ta. Tällä ei välttämättä olisi omaa koulua ollenkaan vaan tämä toimisi alueen 
koordinaattorina nuorisotoimen, liikuntatoimen, sosiaali- ja terveyspuolen ja 
opetustoimen keskellä ja olisi samalla myös alueen rehtoreiden mentori ja 
työnohjaaja. Alueen koulujen kanssa verkostoitumista rehtori D ei pitänyt on-
gelmallisena kun taas alueen muihin tahoihin verkostoituminen ei ollut alueen 
luonteesta johtuen itsestään selvää.
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Tavallaan verkottumisen tarve on – tuntuu, että ei ole riittävästi kontakteja – niin 
se lähtee siitä, että ne kontaktit ei ole sillä tavalla palkitsevia, että niille olisi aikaa. 
Mutta nyt mä olen viime keväänä jo – niin no kesälläkin ja nyt syksyllä – niin ton 
L:n kanssa enempi rupatellut näistä työjutuista. L on semmoinen tyyppi, että se 
ei ole silleen, että ”hyvin tässä menee” vaan se tokaisee ensimmäiseksi, että ”mä 
muuten meinaan jäädä kohta sairaslomalle”. Sehän on ihan niinku suoraan asiaan 
ja sitten tietenkin ton P:n kanssa, kun meillä on sitä alue – että A:n kanssa me ol-
laan niinku sillä tavalla kavereita, että soitellaan muutenkin. Että A:lle mä saatan 
kertoa tähän omaan työhön liittyviä semmoisia niinku, että ”otti päähän – taas oli 
tämmöinen ja tämmöinen juttu”. Samaten A kertoo. No verkottumista pitäisi tehdä 
joka suuntaan.

No joo – yksi mikä siihen vaikuttaa on, että mähän olen täällä ekan kerran ollut -87, 
että niinku se ilmapiiri – ilmasto – se, että täällä on paljon iäkästä väestöä – heidän 
reaktionsa erilaisiin asioihin – sitten näitten erilaisten yhdistysten ja järjestöjen ja 
miksei taloyhtiöittenkin asiat ovat silleen tulleet tutuiksi. Ja tietenkin myös lapset. 
Niinku tietyllä tapaa on kuva siitä, että minkälaista väkeä tällä alueella asuu. Mutta 
täällä ei ole semmoista niinkun lähiöalueilla, että semmoista niinkun tietyllä tapaa 
semmoista kyläyhteisön asiat ovat tärkeitä. Että omaa kotiympäristöään meinaa 
niin kyllä tämä on kuitenkin aika lailla – nämä perheet ovat enempi niinkun sen 
verran verkottuneet, kun päiväkodista saakka ne on tunteneet toisiaan. Mutta täällä 
semmoista niinku laajempaa kaupunginosaelämää – semmoista yhteisöä ei ole.

– niin meillä on nyt kova haaste oppia tuntemaan sitä, mitä M:n lasten arki on. 
Koska siellä on kaupungin vuokrataloja ja niillä lapsilla on paljon paljon haasteita 
ja me haluamme, että tämä on alueen koulu ja siinä meillä on oppimista. Ja me 
olemme tehneet aika paljon erilaisia erityisopetuksen uudelleenjärjestelyjä, että me 
saamme tukitoimia siihen. Nivelpalavereista on ollut paljon hyötyä – nyt meidän 
terveydenhoitaja on M:n terveydenhoitaja myös niin me saamme sitä kautta tietoa 
ja sitten tietysti tämän opsin yhteydessä niin on tehty yhteistyötä.

Rehtori E

Rehtori koki alueellisen verkostoitumisen suhteellisen heikoksi. Perinteises-
ti koululla oli yhteydet päiväkoteihin ja seurakuntaan, mutta seurakunnankin 
kanssa tehtävän yhteistyön rehtori E näki aika kaukaisena koulun tarpeita aja-
tellen. Ammattikorkeakoulu Stadiasta kävi koululla usein muun muassa lähi-
hoitaja- ja toimintaterapeuttiopiskelijoita harjoittelemassa. 

Koulun sisäisen verkostoitumisen kannalta rehtori E piti erittäin tärkeänä 
opettajien välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista. Verkostoituminen kollegojen 
kanssa merkitsi rehtori E:lle paljon ja hän olikin päivittäin yhteydessä heihin 
vaihtaen mielipiteitä ja kysyen neuvoja epäselvissä asioissa.

No meillähän on jatkuvasti ollut jo monta vuotta aina tiistai-iltapäivä varattu luku-
järjestyksiin kahdesta eteenpäin. Se aika on sinne varattu ja jokainen tietää, ettei 
siihen iltapäivään varata kampaajaa tai mitään muutakaan menoa. Se on välillä 
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kokous ja jos se ei ole kokous, niin se voi olla tiimien työtä, tiimeillä on erilai-
sia tehtäviä. Se voi olla luokkatasoista yhteistyötä jne. Se on selkeesti semmoinen 
aika, jonka kaikki ovat varanneet. No me olemme aika paljon puhuneet siitä! Koko 
ajan pidetään esillä sitä, että opettajat tekisivät yhdessä töitä ja nyt aika monella 
luokalla onkin tämmöisiä tasoryhmäsysteemejä. Että he niinkuin yhdessä hoitavat 
matematiikkaa ja äikkää ja nämä tietysti pakottavatkin sellaiseen.

Ihanilta kollegoiltani! Se on ihana verkko! Kerta kaikkiaan parasta mitä on! Kyllä 
koen että virastosta myös saa apua käytännönasioissa. Mutta kyllä se on niin, että 
kollegaverkko on hirmuisen arvokas asia.

5.3.4 Strategiat

Suoraan kysyttäessä rehtorit eivät löytäneet työstään strategioita. Strategia sana 
herätti heissä negatiivisia tunteita, koska se yhdistettiin ylhäältäpäin sateleviin 
vaatimuksiin erilaisten suunnitelmien luomisesta koulun tasolla esimerkkinä 
suojelusuunnitelmaan liittyvät vaarojen arviointi, yleisen turvallisuuden ta-
kaaminen, työhyvinvointisuunnitelma, kriisisuunnitelma, kiusaamisen ehkäi-
sysuunnitelma, tietostrategiaan liittyvät tietosuojasuunnitelmat ja niin edes-
päin. Huolimatta strategia-termin outoudesta he kuitenkin kuvasivat työssään 
toimintoja, joita voitiin pitää selkeästi strategioina, vaikka he eivät niitä itse 
mieltäneetkään strategioiksi. Myös varjostamisen aikana voitiin havaita strate-
gista toimintaa (luku 5.1.5).

Rehtori A

Rehtori A kuvasi strategian eräänlaisena toimintatapana tai suunnitelmana – 
keinona selviytyä tietynlaisista tilanteista. Hän ei osannut toiminnastaan tun-
nistaa selkeitä, konkreettisia strategioita, mutta arveli niiden olevan jotenkin 
sisäänrakennettuna omassa johtamisessaan. Henkilöstöstrategiasta kysyttäessä 
hän piti tärkeänä mahdollisimman heterogeenisen joukon muodostamista.

Olen aika vähän aikaa ollut rehtorina. Mä jotenkin kuvittelin, että mä olisin – että 
mulla olisi kokemusta reilun kolmen vuoden jälkeen – niin kuin tavallaan vastata 
tuohon, että juu on, mutta jollain lailla mä ainakin teen tätä työtä tietyllä lailla 
sillai niin kuin – hetkessä. Että tota – mä en – en huomaa tai tunnista nyt sellaisia 
rakenteita juuri, jotka voisin nimetä selkeiksi strategioiksi.

Se olennaisin asia, mitä olen tässä viime aikoina pohtinut on sen muodostaminen 
sillä tavalla, että pyrin tekemään siitä mahdollisimman heterogeenisen – eli meidän 
koulussa on semmoisia pitkän linjan opettajia, jotka on yli 30 vuotta olleet tässä 
talossa niin heidän – tavallaan luoda tästä sellainen salaatti tai tällainen sekoitus 
erityyppistä työntekijää, että tämä toimii yhdessä.
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Rehtori B

Rehtori B kertoi laativansa oman koulunsa tavoitteet ottamalla huomioon kau-
pungin strategiset tavoitteet. Hän sanoi näiden tavoitteiden jonkin verran ra-
joittavan koulun toimintaa, mutta hyväksyi sen ”niin kauan kun oman koulun 
tavoitteet eivät olleet ristiriidassa viraston strategisten painopisteiden kanssa”.

Silloinhan ei ole mitään niinku huonoa ja ne on niin yleismaailmallisia ja syviä – 
nehän on semmoiset kauhean laajat ja niinku vähän nyt voi sanoa, että sellaiset – 
ettei ne loppujen lopuksi anna sitten kuitenkaan hirveesti siihen arkityöhön. Ne on 
niin yleismaailmalliset.

– tähän liittyy tietysti raha ja sitten, jos haluat jotain niinku oikein koulussasi ke-
hittää, sä tarviit siihen ylimääräistä rahoitusta, jolloin rehtorin käytännössä täytyy 
kuitenkin tehdä niin, että jollain lailla se ottaa huomioon ne viraston strategiset 
tavoitealueet ja ainakin paperilla muotoilee oman koulunsa kehittämisalueet niihin 
erittäin hyvin nivoutuviksi, jolloin sitten rahaa heltiää ja kehittäminen helpottuu.

Rehtori C

Rehtori C ei käyttänyt sanaa strategia vastauksissaan, mutta kysyttäessä piti 
yhtenä tärkeänä toimintatapana henkilökunnan viihtyvyydestä ja avoimuudes-
ta huolehtimista sekä mahdollisten kriisien ehkäisemistä. Tätä hän piti ratkai-
sevana keinona sekä oman että henkilökunnan jaksamisen kannalta.

Selkeät toimintamallit. Näkisin, että jos ne toimintamallit ovat selkeitä, niin sekin jo 
estää tämmöisten kriisien syntymistä. 

Rehtori D

Rehtori D oli pohtinut paljonkin niitä strategioita, joilla halusi viedä koulu-
aan eteenpäin. Hän oli rehtorin työnsä aloittaessaan miettinyt koulunsa asemaa 
ja tarkoitusta muiden peruskoulujen joukossa ja halusi lisätä koulujen välistä 
avointa vuorovaikutusta. Samalla hän kuitenkin totesi, että se, mitä koulujen 
haluttiin olevan, muuttui eri koulutuspoliittisten trendien mukaisesti. 

Omina strategioinaan rehtori D mainitsi muun muassa koulun avaamisen 
ulospäin eli verkostoitumisen, koulun omien painotusten rohkean kehittämi-
sen, toimintatapojen selkeyttämisen, opetussuunnitelman noudattamisen, uu-
den ja vanhan kulttuurin yhteensovittamisen sekä henkilöstön rekrytoimisen. 
Se, miten ja millaisia yksityiskohtaisempia strategioita hän näihin tavoitteisiin 
pääsemiksi käytti, ei haastattelun aikana tullut esille.

Mutta siihen suuntaan ja sitten mä luulen, että yksi osa tätä on tietyllä tavalla sem-
moinen niinkun että miten tähän päästään, niin kyllä mulla aikalailla selvä tavoite 
on siitä, että mä yritän saada kaikkea täällä tapahtuvaa toimintaa niinku silleen 
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kuvattua ja sovittua, ettei ole enää niinku semmoisia niinkun ”no meillä nyt aina 
on ollut näin tapana”

Niinku uuden ja vanhan kulttuurin arvoja miettiä ja sitten mun ei ole tarvinnut 
hakata päätä seinään näitten asioitten kanssa, että kyllä meillä aika suuri yhteisym-
märrys luultavasti on siitä, että näin mennään ja tähän suuntaan. Ihmiset vaikutta-
vat tällä hetkellä silleen sitoutuneilta siihen, mikä on tämä pitkä linja.

Rehtori E

Strategioitten suhteen rehtori E piti tärkeänä ”kristallikirkkaan” perustehtävän 
ymmärtämistä eli miksi työtä tehdään. Tämä perustehtävä oli hänen mielestään 
oppilaan oppiminen ja hyvinvointi. Tämän takaamiseksi hän oli valmis teke-
mään joitakin virastosta käsin tulevia tehtäviä ”rimaa hipoen” omien voimien 
säästämiseksi. Jotta perustehtävä onnistuisi, olisi rehtori E:n mielestä kehitet-
tävä ihmissuhdetaitoja ja otettava huomioon oman persoonan merkitys. Hän 
piti perustehtävää koko ajan esillä ja vaati opetussuunnitelman mukaista ope-
tusta, jotta sen laatu pysyisi hyvänä.

Rehtori E edellytti opettajiltaan yhteistyötä ja opetussisältöjen suunnittelua 
erityisesti rinnakkaisluokkien kesken. Hän piti hyvänä arvioinnin yhtenäistä-
mistä ja tulosten pohtimista eri luokkatasoilla. Tuntien vaihtaminen opettaji-
en omien kiinnostuksien ja kyvykkyyksien mukaan oli hänestä hyödyllistä ja 
motivoivaa. Lähempi kuvaus näiden strategioitten toteutumisesta rehtori E:n 
koulussa ei tullut esille.

Meillä on kaksi kertaa vuodessa työyhteisön arviointikokous, jossa mietitään paitsi 
toimintasuunnitelman tavoitteita niin sitten opettajat joutuvat miettimään – jokai-
nen tekee syksyllä henkilökohtaisen toimintasuunnitelman. He joutuvat miettimään 
sitä miten ovat oman toimintasuunnitelman asioissa ja tavoitteissa onnistuneet. 
Mutta sitten me yhdessä arvioimme tämän oman työyhteisön toimivuutta ja sille 
asetettujen tavoitteiden toteutumista.

5.3.5 Tulevaisuuden näkymiä 

Kaikkien tutkimuksen rehtoreiden haastatteluissa ei tullut esille heidän käsi-
tystään siitä mihin suuntaan he olivat kouluaan kehittämässä. Toisaalta varjos-
tusaineistosta nousseet havainnot jonkin verran selvensivät heidän visioitaan. 
Lähitulevaisuuteen – esimerkiksi seuraavaan lukuvuoteen – liittyvistä järjeste-
lyistä oli kyllä suunnitelmia tehty toimintasuunnitelman ja budjetin laatimisen 
yhteydessä ja pitemmän tähtäyksen visio saattoi löytyä opetussuunnitelmasta, 
mutta suoranaista havaintoa vision olemassaolosta joko varjostamisen yhtey-
dessä tai haastattelussa ei kaikilta löytynyt.. 
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Rehtori A

Rehtori A kertoi koulunsa sijaitsevan alueella, jolla oli monia niin sanottu eri-
tyiskouluja, joihin lapset saattoivat hakeutua. Tämän johdosta hän halusi ko-
rostaa oman koulunsa tavallisuutta ja jokaisen lapsen tukemista heidän omista 
lähtökohdistaan käsin. Erittäin tärkeänä asiana rehtori A piti sitä, että lapsilla 
oli mahdollisuus aloittaa koulu lähellä kotia ja, että koulu pyrki huolehtimaan 
oman alueen lapsista muun muassa satsaamalla erityisopetukseen. Työssään 
koulun rehtorina hän korosti perustehtävän kirkkaana pitämisen tärkeyttä. Hän 
piti huolta siitä, että opettajia muistutettiin aika ajoin siitä, miksi työtä tehdään. 
Lapsen kasvattaminen ja opettaminen positiivisessa, iloisessa ja kannustavassa 
ilmapiirissä oli hänelle tärkeintä. Rehtori A halusi tulevaisuudessa jatkaa hyvin 
alkanutta yhteistyötä vanhempien ja alueen järjestöjen kanssa, jotta koulusta 
tulisi avoin ja luonteva osa muuta yhteisöä.

Mutta erityisesti meidän tehtävänämme on pitää huolta niistä lapsista, jotka sitten 
ovat tuota – esimerkiksi niitä, joiden menestyminen ei ole niin itsestään selvää kuin 
niiden, jotka tekevät toisenlaisen valinnan. Ja jollain lailla mä olen nähnyt tämän 
koulun sellaisena niinku – me taistellaan tällaisesta tietynlaisesta elintilasta ja se 
on tosiasia, jonka tunnustaminen on kauhean tärkeää ja keinoja joita mä haluaisin 
nähdä meidän koulun tällaisena vahvuutena on se, että meidän koulusta tulee sel-
lainen – semmoisella hyvällä tavalla osa tätä kylää. 

Rehtori B

Rehtori B oli ollut perustamassa kouluaan alusta lähtien. Arvoista ja visioista 
oli keskusteltu suunnitteluryhmän kanssa jo pari vuotta ennen koulun käynnis-
tämistä. Näin ollen henkilökunta, jonka rehtori B oli itse valinnut, oli tietoinen 
siitä, millaiseen kouluun oli hakeutumassa. Ilmaisutaitopainotukseen rehtori 
B oli tyytyväinen, mutta samalla kuitenkin korosti sitä, että oli tarkoituksella 
hakemassa kouluun opettajia, joiden vahvuus oli joku muu kuin ilmaisutaito 
esimerkiksi tekninen osaaminen.

Rehtori B:n visiosta kysyttäessä ei selkeää vastausta tullut. Visiosta oli kui-
tenkin jo suunnitteluvaiheessa keskusteltu. Hän korosti koulun ilmapiirin ja 
opettajien yhteishengen merkitystä, mutta ei nimennyt mitään varsinaista ke-
hittämisvisiota. Koulua oli odotettu alueelle monta vuotta ja sen olemassaolo 
jo itsessään oli alueen toiveiden täyttymys. Rehtori B totesi, että suomalaiset 
koulut ylipäätään olivat vielä omissa maailmoissaan eläviä ja että siinä suh-
teessa oli kyllä opittavaa ja kehitettävää.

No kyllä nyt tietysti siinä mielessä, että – joo kyllä niitä on pohdittu, mutta kyllä 
siinä täytyy sanoa, että niin kauan kun me emme arkipäivää tehty samassa talossa, 
että kun me pari vuotta tavallaan työstettiin ennen kuin me fyysisesti olimme saman 
katon alla tekemässä sitä yhteistä koulua. Niin kyllä siinä on se, että on hirveän 
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helppo verbaalisella tasolla olla samaa mieltä ihmisten asioista, mutta että sitten, 
kun sitä oikein käytännössä tehdään, niin –

Rehtori C

Rehtori C:n haastattelussa ei tulevaisuuden näkymä tullut esiin, koska sitä ei 
ehditty suoranaisesti kysyä. Haastattelussa rehtori C totesi ainoastaan, että 
kaikenlainen kehittäminen tulisi nyt lopettaa ja alkaa keskittyä perustyöhön. 
Varjostamisien aikana kuitenkin ilmeni, että rehtori C näki tulevaisuuden aika 
epävarmana ja harmaana, koska alueen lapsimäärä oli laskenut eikä koulun 
säilymisestä ollut tietoa. Yhtenäisen peruskoulun idean toteumistakaan hän ei 
pitänyt käytännössä mahdollisena, koska yläkoulu ja alakoulu sijaitsivat toisis-
taan erillään. Lapsien vähenemisen syynä hän piti muun muassa isojen perhe-
asuntojen puuttumisen alueelta. Toisaalta rehtori C oli itse jäämässä eläkkeelle 
piakkoin, joten pitemmän aikavälin visio ei häntä suuremmasti mietityttänyt. 
Aluerehtorina hän kuitenkin osallistui tuntikehysmallin suunnitteluryhmään ja 
totesi kollegalle, että nyt valittava tuntikehysmalli tulisi sitten pysymään käy-
tännössä useamman vuoden.

En meinaan ymmärrä, miksi koko ajan pitää hirveästi kehittää. Juuri on väännetty 
opetussuunnitelmia vuositolkulla, nyt pitäis antaa aikaa työyhteisölle tehdä ihan 
tavallista työtä.

Rehtori D

Rehtori D:llä oli selkeä näkemys siitä, mihin hän oli kouluaan kehittämässä. 
Hän toimi aluerehtorina ja kehitti itseään aktiivisesti kuulumalla erilaisiin työ-
ryhmiin sekä opetusvirastossa että muualla. Hän pohti koulunsa visiota sekä 
oman koulunsa tasolla että suhteessa koko kaupunkiin. Rehtori D halusi pur-
kaa vanhoja tabuja koulun sisällä ja avata uusia väyliä koulusta ulospäin.

Mä luulen, että mulla on tällä hetkellä aika selväkin suunnitelma, mitä mä niinku 
haluan. Mä katson sitä niinku siltä, että mitä peruskoulut ovat Helsingissä, mitä 
niiden halutaan olevan, mutta sitten mä ajattelen niin, että se, mitä koulujen halu-
taan olevan, niin sekin muuttuu. Se muuttuu oikeastaan nopeemmin kuin instituutio 
eli nopeemmin kuin tämä koulu sisäisesti kehittyy. Mun pitää ajatella pitkäjäntei-
semmin kuin nämä koulutuspoliittiset trendit. Ja luottaa siihen, että tämä koulu on 
tässä ja tämä koulu tarvitaan.

Mutta se tulevaisuuden kuva, mitä mä kuvittelen tästä koulusta, on että me osaam-
me olla peruskoulu ja tunnistetaan se, että meidän oppilaat eivät – että me emme 
pidä yllä sitä käsitystä, että nämä olisivat jotenkin erityisen lahjakkaita tai mi-
tään. Siihen ei ole oikein todellisuuspohjaa. Mutta sitten yhtä aikaa niin kun lisä-
tä semmoista ulospäin toimimista ja niin kun yhteistyötä – verkottumista noitten 
oppilaitten niinku siellä niitten painotusten harrastusalueella. Että niin kun avata 
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ikkunoita myös semmoselle, että meillä voi olla ihan kiinteetä yhteistyötä jonkun 
muun oppilaitoksen kanssa.

Mutta sitten vielä, että kyllähän tossa tuli sitä – niinku mulla oli loisto tilaisuus lin-
jata sitä, että mitä mä haluan, kun me tehtiin opetussuunnitelmaa, jonka yhteydessä 
käytiin sitä tulevaisuuden kuvaa ja toimintasuunnitelmaa läpi. 

Helsinki on ainoa iso kaupunki Suomessa – jos me haluamme, että tämä on oikeasti 
kansainvälinen pääkaupunki, niin täällä pitää olla koulutuksellista monimuotoi-
suutta, muuten tämä näivettyy myös siltä osin. Tämä ei ole siltäkään osin enää 
mikään vaihtoehto kenellekään.

Rehtori E

Rehtori E:n visio lähti lapsen kunnioittamisesta ja hyvinvoinnista. Toisen 
ihmisen kunnioittamista ja aikuismaista vuorovaikutusta hän halusi kehittää 
myös opettajien keskuudessa. Hän korosti erilaisuuden hyväksymistä ja piti 
tätä tulevaisuuden haasteena, koska maahanmuuttajien määrä kouluissa oli 
kasvamassa. Hänenkin koulussaan oli suhteellisen paljon maahanmuuttajia. 
Rehtori E osallistui erityisopetussuunnitelman lausuntokokoukseen varjosta-
misen aikana ja esitti siellä omia ajatuksiaan tulevaisuudesta ja erityisoppilai-
den kohtelusta.

Kyllä se on ehdottomasti se, että tässä talossa lapsen olisi hyvä opiskella. Minun 
on luotava ne edellytykset sellaisiksi, että aikuiset voivat täällä hyvin ja sitä kautta 
lapset voivat hyvin. Kaikki muu pitää tehdä sitä silmällä pitäen. Ne asiat, jotka ei-
vät palvele sitä, ne eivät ole hirveän tärkeitä. Myös vaikka ne tulisi – aatellaan nyt 
vaikka opetusvirastosta käsin – erilaisia tehtäviä – ne mitkä palvelee minun kouluni 
hyvinvointia, ne pitää tehdä hyvin, mutta kaikki muu semmoinen – jos uskaltaisin 
sanoa ”turhanpäiväinen sälä” – siihen voi suhtautua vähän kevyemmin. Ei niihin 
kannata uhrata voimia ihan hirveästi. Pitää jotenkin osata nähdä se, että ottaa siel-
tä se tärkeä ja keskeinen ja kaikki muu semmoinen vähemmän tärkeä pitää hoitaa 
toisella kädellä – säästää omia voimia.

Olen aina ollut sitä mieltä, etten halua minkäänlaisia, keinotekoisia painotuksia – 
siis sellaisia hienoja korulauseita tai mitään sellaista, mitä me emme pysty arjessa 
toteuttamaan. Ja tällä hetkellä meidän taloudelliset resurssit ovat niin niukat, että 
kovin kummosia ihmeellisyyksiä me emme voi tehdä. Mutta me voimme tehdä aivan 
hirveän paljon oman persoonamme kautta ja se on just se, että me aikuiset voidaan 
toisiamme kohtaan käyttäytyä sillä tavalla, että meillä on täällä hyvä henki ja tänne 
on ihmisten kiva tulla töihin ja sitä kautta lapset myös saavat parasta mahdollista 
plus sitten, että opetuksen pitäisi olla laadukasta. Eli opettajien pitäisi panostaa 
opetuksen laatuun ja tasoon. Olen sitä mieltä, että jos olisin vanhempi niin – jos nyt 
lähdetään siitä, että koulu hoitaa tehtävänsä kunnolla ja lapsen on turvallista olla 
– ettei tarvitse pelätä sitä, että täällä on anarkia vallalla, että saa ihan suorastaan 
pelätä lapsensa puolesta. Että jos sillä lailla on koulu turvallinen ja siellä varmasti 
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hoidetaan asiat hyvin, niin minä vanhempana haluaisin, että minun lapseni oppi-
si elämään erilaisten lapsien kanssa ja oppisivat hyväksymään erilaisuutta. Että 
kyllä aika kauhulla ajattelen niitä kouluja, joissa opitaan katsomaan nenän vartta 
pitkin.

Rehtori E oli rehtoreista ainoa, joka käytti haastattelussa sanaa laatu. Hän ko-
rosti laadukkaan perusopetuksen merkitystä ja sanoi sen riippuvan hyvin pit-
källe opettajan omasta motivaatiosta ja ammattitaidosta. Laadun arviointia hän 
oli valmis kehittämään muun muassa oppimistulosten tehokkaammalla arvi-
oinnilla. Hän oli sitä mieltä, että hänellä oli mahdollisuus vaikuttaa opetuksen 
laatuun, mutta oli samalla huolissaan opettajien motivaatiosta tehdä laadukasta 
työtä. 

Luulen, että minulla olisi enemmän mahdollisuus vaikuttaa kuin mitä ehkä teen. Nyt 
olemme siitä vähän puhuneet – ei se mielestäni muuta kautta mene kuin että sitä 
asiaa pidetään jatkuvasti esillä. Ja ehkä sitä kautta, että vanhemmat ymmärtävät, 
että heillä on myös oikeus vaatia opetussuunnitelman mukaista, hyvää opetusta.

En tiedä – olen hirveästi miettinyt sitä, että olisi luokkatasoisia kokeita ja testejä 
ja jos ihan suoraan sanon niin haluaisin vähän enemmän sitä semmoista viralli-
sempaa testitietoa siitä, mitä oppilaat osaavat. Oppimistulosten arviointia. On sitä 
jonkun verran ollut – kielikylvyssä ollaan siitä puhuttu.

5.3.6 Ongelmatilanteiden johtaminen

Haastattelutilanteessa rehtoreita pyydettiin kuvaamaan vaikein tilanne, jota he 
olivat johtamisensa aikana joutuneet käsittelemään. Näille kaikille tilanteille 
oli yhteistä se, että ne liittyivät henkilökunnan toimintaan eli ihmisten johta-
miseen. Neljässä tapauksessa rehtori joutui selvittämään opettajien aiheutta-
mia ristiriitatilanteita ja yhdessä muuhun henkilökuntaan kuuluvan alaisen toi-
mintaa. Kahdessa tilanteessa oli kysymyksessä opettajan ja oppilaan välisestä 
ongelmasta ja sen aiheuttamista selvittelyistä vanhempien, opetusviraston ja 
lakimiesten kanssa. Yksi tapaus liittyi opettajan alkoholiongelmaan, yksi raho-
jen väärinkäyttöön ja yksi rehtorin kiusaamiseen. Myös opettajien huomautta-
minen laiminlyönneistä tai vääränlaisesta toiminnasta oli muutaman rehtorin 
mielestä vaikeaa.

Rehtori A

Rehtori A joutui taiteilemaan virassa olevan opettajan alkoholiongelman, laa-
dullisen opetuksen ja työyhteisön hyvinvoinnin välillä. Hän käytti runsaasti ai-
kaansa opettajan valvomiseen ja hoitamiseen sekä oppilaiden turvallisuudesta 
huolehtimiseen ja opetuksen laadun varmistamiseen. Ristiriita yhden opettajan 
toiminnan sekä muiden opettajien vastuullisuuden välillä aiheutti turhautumis-
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ta ja masentuneisuutta koko työyhteisössä. Monenlaiset neuvottelut hoitavien 
tahojen sekä viraston kanssa vaativat häneltä sekä häneen itseensä että muihin 
kohdistuvia tunnetaitoja. Hän sanoi selvinneensä tilanteesta pääasiassa työn-
ohjauksen sekä koulunsa muiden opettajien tuella.

Eli jollain lailla sen tavallaan asian vastuullinen hoitaminen tässä työyhteisössä 
niin, että siitä ei tule sellaista kohtuutonta taakkaa ja se ei esimerkiksi tärvele tä-
män koulun mainetta. Plus sitten se, että viran suoja on niin järjettömän suuri tässä 
tilanteessa. Tämän asian niinku yhteensovittaminen ja siihen lisättiin vielä se, että 
menet kerran kuukaudessa kuuntelemaan sitä miten sä et ole taaskaan kannustanut 
yhtään tätä ihmistä, niin oli sellainen – hiljaista raivoa herätti mussa, joka olen 
aika rauhallinen ihminen. Mä en kauheesti hermostu – ja toisaalta sitten sellaista 
niinku toivottomuutta ja aina, jos mä asetin niinku jonkinnäköisiä rajoja tälle ih-
miselle, niin ne tulkittiin sellaiseksi vainoksi. Eli kun kysyt vaikeeta tilannetta, niin 
vaikein tilanne on se, että mä olen esimiehenä tilanteessa, jossa valta on jossain 
täysin muualla kuin siinä työyhteisössä –

Mutta se tosiaan oli sellainen – se huoli siitä – tai se priorisointitilanne tässä kou-
lun sisällä siis se, että mä olen vastuussa noista lapsista ja kyllä se niinku hämärty 
sillä tavalla siinä hoitoneuvottelutilanteessa aina, että tuntui siltä, että mulla on 
tämä yksi lapsi tässä, josta mun pitää pitää huolta ja mulla ei mitään muuta tehtä-
vää saa olla kuin se.

Rehtori B

Rehtori B joutui oppilasta kohdanneen tapaturman johdosta kohtaamaan on-
gelmia, joita hän ei ollut koskaan aikaisemmin joutunut hoitamaan. Tilanteessa 
ei varsinaisesti ollut kysymys opettajan laiminlyönnistä, mutta huomautettavaa 
oppilaan turvallisuuden takaamisesta löytyi. Tasapainoilu vanhempien vaati-
musten, opettajien puolustamisen sekä ammattijärjestön välillä vaati häneltä 
rauhallisuutta sekä täysin uudenlaisia neuvottelutaitoja. Myös rehtorin oman 
vastuun osuus aiheutti huolta, koska yksiselitteistä vastausta ei ollut. Rehtori B 
sanoi selvinneensä tilanteesta, koska opettajat olivat myöntäneet virheensä ja 
tapahtuneesta pystyttiin keskustelemaan asiallisesti. Monien vaiheiden jälkeen 
oppilaan huoltajat päätyivät siihen, etteivät vieneet asiaa oikeuteen.

Siinä ei ole mitään siis tämmöistä – että olisi varsinaisesta valvontavirheestä kyse 
tai mitään tämmöistä, mutta siinä on ehkä opettajien toimintatavoissa oli lievästi 
semmoista, mitä mä en pitänyt kauheen niinkun järkevänä – tietysti opettajat meni-
vät ihan shokkiin. Siinä sitten kun sä johtajana ylipäätään niinkun koko tilannetta 
siis silleen handlaat ja hoidat suhteita huoltajiin päin ja yrität rauhoittaa toisaalta 
niitä, kun ne on shokissa, opettajat on shokissa – tietenkään ne eivät ole todella-
kaan sitä tahallaan aiheuttaneet eikä mitään tämmöistä ja samalla hoitelet asioita 
virastoon päin, oaj:n lakimieheen ja yrität olla hyvin rauhallinen.
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Siinä sitten oli esimerkiksi hirveen ristiriitaista tietoa, että osa oli sitä mieltä, että 
siinä on myös rehtori vastuussa, mutta sitten esimerkiksi oaj:n lakimies oli sitä 
mieltä, että siinä ei todellakaan voi syyttää rehtoria, että siinä oli kuitenkin tilanne, 
että 31 oppilaan liikuntaryhmää – siinä oli kaksi opettajaa. Että tavallaan niinkun 
oaj:n lakimies oli sitä mieltä, että sitä ei tarvitse pelätä, mutta kuitenkin siitä niin-
kun oli osa sitä mieltä, että kyllä siitä rehtoria tullaan syyttämään ja varmasti olisi 
syytettykin, mutta se on eri asia, mikä olisi ollut tuomio.

Rehtori C

Rehtori C:n tarkka ja huolellinen taloudenhoito johti tilanteeseen, jossa hänen 
oman perheensä sekä muun henkilökunnan turvallisuus vaarantui. Seuraamal-
la laskuja ja kulutusta hän pystyi osoittamaan rahojen väärinkäytön ja suora-
naisen varastamisen ”kuormasta”. Tilanteessa paljastui laaja organisaatio, joka 
käytti hyväkseen koulun ruokailuun varattuja rahoja. Uhkauskirjeitä saatuaan 
rehtori otti yhteyttä virastoon ja pyysi apua turvallisuuden takaamiseen muun 
muassa vartioinnin avulla. Muu henkilökunta pelkäsi tulla töihin ja rehtori 
itse tunsi itsensä ja perheensä uhatuksi. Pahinta rehtori C:n mielestä oli se, 
että rahojen väärinkäyttöä oli tapahtunut jo kyseessä olleen henkilön ollessa 
edellisessä työpaikassa. Turhautumista aiheutti myös työntekijän ”pirun kova 
suoja” eli rehtorin oli vaikea saada hänet irtisanottua. Rehtori C oli kokenut 
painostusta ja vainoa työntekijää puolustavan työsuojelijan taholta. Prosessi 
kesti puolisen vuotta ja laukesi työntekijän siirtyessä toiseen työpaikkaan.

Mä kävin kaikki koulun laskut läpi niin vuositasolla se oli 60 000 mk – se oli silloin 
iso raha ja olin virastoon yhteydessä ja mä pyysin ensinnäkin kouluisäntää hake-
maan siltä koulun avaimet pois ja siitä syntyikin semmoinen rumba –

– en muista enää sen naisen nimeä – siellä laadittiin sille sellainen paperi, että se 
niinku itse eroaisi. Niin tämä senaikainen se työsuojelija oli sen ryhmän ohi mennyt 
soittamaan sille työntekijälle, että minä ainoana vaadin ja virasto ei ottanut sitä 
nimiinsä vaan se oli minun nimellä siellä eli siinä oli niinku viraston tuki tässä.

Eli henkisesti kovin paikka ja sitten myös petyin siihen, että mikä oli viraston tuki.

Rehtori D

Rehtori D koki vaikeimpana hetkenään siirtymisensä rehtoriksi koulussa, jossa 
oli toiminut jo pitkään opettajana. Kun joidenkin kollegojen odotukset tulevis-
ta ”kissanpäivistä” eivät toteutuneetkaan, alkoi rehtori D:n törkeä kiusaami-
nen. Tällä hetkellä rehtori D koki tilanteen olevan parempi.

Siis semmoinen, että kehittämiskeskusteluissa verenpaineet on kaverilla korkeel-
la – ”mutta kyllähän sä tiedät, että sä et ole enää yksi meistä” ja niinku aivan 
tunteitten vallassa niin – sitten myös semmoista kaikennäköistä häirintää, koska 
poikien odotus oli, että kun K---sta tulee rehtori, niin heille koittaa kissanpäivät 
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ja sitten kun ei koittanutkaan, niin se – oli yhdeksän erittäin pahaa murkkuikäistä 
regressoitunutta miestä.

Vaikeina tilanteina rehtori D koki myös opettajan vääränlaiseen toimintaan 
puuttumisen eli laiminlyöntiin, poissaoloon tai alkoholinkäyttöön liittyvän 
keskustelun. Oppilaitten ja opettajien terveyteen liittyvien ongelmien käsitte-
lyyn ja myötäelämiseen rehtori D ei ollut osannut etukäteen varautua ja koki 
olevansa niitä kohdatessaan vielä ”tiukilla”.

Oli yhtäkkiä mennyt terveys tosi huonoksi – munuaiset tohjona ja – niinku tämmöi-
set – ne on niin rankkoja, että – ja sitten nämä tämmöiset oppilaitten menehtymiset 
– syövät ym. Että tässä ammatissa on näköjään tämmöinen nurja puoli. Että elä-
män hyvät ja huonot hetket ovat niin – joutuu koskettelemaan niitä useammin kuin 
ehkä yksityiselämässään. Niin sitä mä en niinku etukäteen – niitten kanssa mä olen 
silleen vähän tiukilla niin kuin varmaan kaikki. Välillähän sitä on sitten ihan – me-
nee mukaan, kun ei voi olla menemättä mukaan siis semmoiseen, kun yhtäkkiä joku 
semmoinen, jonka tuntee, niin se koskettaa – hyvin äkkiä niinku samaistuu siihen.

Rehtori E

Rehtori E sai erittäin vihaisen soiton vanhemmalta, jonka poika oli satuttanut 
itsensä opettajan siirtäessä hänet pois tunnilta. Yhteisessä neuvottelussa opet-
taja kiisti syyllisyytensä loppuun saakka. Rehtori E tiesi, että käyttäytymällä 
toisin ja pyytämällä anteeksi hermostumistaan, opettaja olisi selvinnyt paljon 
vähemmällä. Rehtori E joutui hankalaan tilanteeseen, koska hän toisaalta oli 
samaa mieltä vanhempien kanssa ja toisaalta hänen oli oltava solidaarinen 
opettajaa kohtaan ja puolustettava häntä. Miten asia lopulta ratkesi, ei tullut 
haastattelussa esille, mutta rehtori E korosti vastaavanlaisissa tilanteissa tie-
tynlaisen nöyryyden ja sovitteluhalun merkitystä. 

Toisaalta tehtäväni on puolustaa opettajaa – tässä tilanteessa en voi tehdä sitä, kos-
ka olen sitä mieltä absoluuttisesti, että opettaja toimi erittäin epäviisaasti. Minähän 
en voi ottaa kantaa siihen onko se sattunut vai eikö ole sattunut siinä tilanteessa, 
mutta se jäi ikuisesti ratkaisemattomaksi asiaksi ja olen aivan vakuuttunut, että 
tänä päivänä se asia painaa sitä opettajaa, joka ei ole enää opettajan työssä. Se on 
jäänyt mieleeni ja se on erittäin hyvä esimerkki täällä kun kerroin sen, niin luulen, 
että jotain hirveän oleellista tämän esimerkin kautta selvisi opettajille – mikä on 
viisasta, mikä on se viisain tapa silloin, kun tulee tällainen tilanne. Pari askelta 
taaksepäin – on sitten tehnyt tai ei ole tehnyt. Täysin riippumatta siitä onko opettaja 
syyllinen vai syytön. Pyytämällä anteeksi, sanomalla, etten ole kyllä tarkoittanut, 
en kyllä tiedä, mutta kaikki selviää.

Rehtori E koki opettajan laiminlyönteihin puuttumisen erittäin vaikeana itsel-
leen. Hän oli kuitenkin tyytyväinen itseensä hoidettuaan työyhteisössä valtaa 
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ottaneen ”klikin” pois. Helppoa se ei hänelle ollut, mutta lopputulos oli häntä 
tyydyttävä.

Se oli ensimmäinen kerta oikeastaan, kun käytin sillä lailla valtaa, että minulla on 
itselläni sellainen olo, että minä pistin ne pois. Niin kuin käytän tätä termiä, että 
pistin ne pois. Se antoi minulle kyllä jonkinlaista sellaista voimaa, että on minulla 
ollut – vaikka sanoinkin, että se on vaikeaa – niin tilanteita on ollut ja kyllä olen 
niistä selvinnyt. Ei ne helppoja ole. Kyllä välillä ajattelen, että voi kun olisin sellai-
nen, että olisi helppoa mennen tullen sanoa, että kuule myöhästyit taas. Olen vähän 
kateellinen semmoisille, jotka viis veisaavat siitä mitä ne tyypit siellä ajattelevat.

5.4 Itsearvioinnit

Tässä tutkimuksessa haluttiin varjostus- ja haastatteluaineistoa syventää ja ym-
märtää vielä paremmin rehtoreiden suorittaman itsearvioinnin avulla. Vaikka 
tänä päivänä johtamistaidon arvioinnissa käytetäänkin niin sanottua 360 -as-
teen arviointia, jonka perusajatuksena on arvioida henkilöä useasta eri näkö-
kulmasta, toi tämä rehtoreiden oma arviointi työskentelystään kuitenkin tutki-
mukseen oman mielenkiintoisen lisänsä. 360 -asteen arvioinnissahan esimies, 
alaiset ja kollegat antavat kukin oman näkemyksensä arvioitavasta henkilöstä 
ja niitä peilataan arvioitavan henkilön omiin käsityksiin. Tämä muiden suorit-
tama arviointi puuttui tässä tutkimuksessa. 

Itsearviointi ja oman toiminnan refl ektointi kuuluvat tänä päivänä kiinteästi 
laadun kehittämiseen. Itsearvioinnin avulla rehtorit tulevat tietoisiksi niistä eri 
osa-alueista ja käsitteistä, jotka kuuluvat koulun johtamiseen. Heidän työnsä 
jäsentyy ja saa uudenlaista jämäkkyyttä. Ongelmana kuitenkin on, ettei tois-
taiseksi ole laadittu sellaisia itsearviointimenetelmiä, jotka olisi tarkoitettu ni-
menomaan koulun johtamiseen.

Rehtorit arvioivat itse johtamistaitojaan Sydänmaanlakan (2004, 216) 
laatiman johtajuusarvioinnin avulla. Ilmeni, että tutkimuksen rehtorit olivat 
pohtineet ja arvioineet johtamiskykyjään hyvinkin perusteellisesti. He pitivät 
itseään useimmilla johtamisalueilla hyvinä rehtoreina. 

Subjektiivinen arviointi ilman muiden suorittamaa arviointia saattoi kui-
tenkin johtaa positiiviseen harhaan eli rehtorit arvioivat itsensä jonkin verran 
paremmiksi kuin mitä objektiivinen todellisuus edellytti. Positiivisen harhan 
mahdollisuutta tukee myös arviointien suhteellisen pienet erot sekä niiden si-
joittuminen arviointiasteikon yläpäähän. Arvioija saattaa kuvata itseään toi-
votun todellisuuden mukaisesti eli hän valikoi sellaista tietoa, joka sopii par-
haiten hänen ajatteluunsa ja arvomaailmaansa ja jota mahdollisesti odotetaan. 
Arviointien sijoittuminen asteikon yläpäähän ja niiden samankaltaisuus voi he-
rättää kysymyksen itsearvioinnin reliabiliteetista. Huomiota kannattaakin siitä 
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syystä kiinnittää niihin vastauksiin, joissa esiintyi poikkeamia. Matalimmat 
arviointitulokset liittyivät verkoston rakentamiseen sekä ajan- ja stressinhal-
lintaan. Erityisesti naiset kokivat verkoston rakentamisen, jämäkkyyden sekä 
vaikuttamisen vaikeiksi kun taas miesten stressinhallinta oli vielä alhaisempi 
kuin naisten. Tuloksia tarkasteltaessa näytti siltä, että naiset arvioivat johta-
mistaitojaan ankarammin kuin miehet.

Sydänmaanlakka oli laatinut johtajuusarvionsa yritysmaailmassa keräämi-
ensä kokemustensa sekä yritysmaailmaan liittyvien johtamisen osa-alueiden 
pohjalta. Tästä johtuen tietyt termit ja käsitteet jäivät koulumaailmalle vieraik-
si eikä niiden merkitystä voitu suoraan soveltaa koulun johtamiseen. 

5.4.1 Itsearviointi sukupuolen mukaan

Naisten ja miesten väliset erot johtamisessa ovat jatkuva kiinnostuksen koh-
de varsinkin, kun viime aikoina yhä useammat naiset ovat nousseet arvoste-
tuille paikoille sekä yritysmaailmassa että muissa julkisissa organisaatioissa. 
Viimeisin Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimus naisjohtajuudesta osoitti, 
että naisjohtoiset yritykset olivat noin 10 % miesjohtoisia kannattavimpia. Tut-
kimustulos herätti runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Esiin nousi kysy-
myksiä siitä, olivatko naiset tosiasiassa parempia kuin miehet vai perustuiko 
heidän onnistumisensa yksinkertaisesti parempaan valikoitumiseen. Tutkijat 
totesivat seuraavaa: ”Mielestämme liian suoraviivainen ja väärä johtopäätös 
olisi, että nykyisten miesjohtajien vaihtaminen naisiin ja tällä tavalla naisten 
määrän nopea kasvattaminen yritysjohdossa välttämättä parantaisi yritysten 
kannattavuutta. Huomiota tulisi sen sijaan kiinnittää niihin lukuisiin ja usein 
vaikeasti havaittaviin mekanismeihin ja verkostoihin, jotka suosivat miesten 
taikka vaikeuttavat naisten nousua ylimpään liikkeenjohtoon. Nais- ja mies-
johtajien työurien yhdenvertainen rakentaminen on myös yrityksen etu.” (Ko-
tiranta, Kovalainen & Rouvinen, 2007.)

Naisten pärjäämisen katsotaan johtuvan tehokkaista kommunikaatioky-
vyistä sekä organisaation kulloisenkin tilanteen havainnoimisesta. He pystyvät 
kommunikoimaan sekä apujohtajiensa että alaistensa kanssa avoimesti. Gole-
man (1998, 19) muistuttaa kirjassaan, ettei naisten tunneäly ole sen parempaa 
kuin miestenkään, koska molemmilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Hän 
kuitenkin myöntää, että naiset ovat keskimäärin paremmin tietoisia tunteistaan 
samoin kuin empaattisempia ja etevämpiä tulemaan toimeen ihmisten kanssa. 
Goleman viittaa Bar-Onin tunneälyanalyysiin, joka käsitti tuhansia naisia ja 
miehiä. Bar-Onin analyysin mukaan miehet olivat naisia parempia itsevarmuu-
dessa, optimistisuudessa, sopeutumiskyvyssä sekä stressin siedossa (Bar-On 
1997). Naisten paremmuuden tunteiden tunnistamisessa selitettiin johtuvan 
muun muassa miesten ja naisten aivojen fysiologisista eroista sekä miesten ja 
naisten kasvatukseen liittyvistä eroista.
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Saarinen toteaa tutkimuksensa tuloksissa, että esimiesten tunneälyosaami-
sessa ja/tai käytetyissä mittareissa on kehitettävää. Esimiesten tulokset olivat 
jonkin verran alhaisempia kuin vertailuryhmillä, mutta kuitenkin hyvällä tasol-
la. Tutkimuksen mukaan yllättävää oli se, että naisten hyvinvointi oli parempaa 
kuin miesten vaikkakaan tilastollisia eroja ei esiintynyt (Saarinen 2007, 185). 

Sen sijaan, että lähdetään pohtimaan naisen tai miehen paremmuutta johta-
misessa, tulisi pikemminkin keskittyä pohtimaan naisen ja miehen johtamista-
pojen erilaisuutta. Sekä nainen että mies voivat olla tehokkaita johtajia, vaikka 
johtavatkin eri tavoin. Molemmilla olisi opittavaa toisiltaan. Naisen tulisi har-
joitella miehelle ominaista jämäkkyyttä ja miehen taas naiselle ominaista em-
patiakykyä ja kommunikointikykyä. Juusenaho (2004) tutki väitöskirjassaan 
sekä kyselyin (N=80) että haastatteluin (N=20) miesten ja naisten välisiä eroja 
koulun johtamisen kannalta. Hän toteaa kirjassaan, että ”noin puolet vastaajista 
molemmissa ryhmissä koki oman sukupuolensa eduksi, mutta edun tuottama 
sisältö oli selkeästi erilainen naisilla ja miehillä: siinä missä naisrehtorit eivät 
puhuneet lainkaan auktoriteetin saannista sukupuolesta johtuvana erona, mies-
rehtorit korostivat sitä ja taas vastaavasti haastateltujen naisrehtoreiden tapaan 
12 kyselyyn vastannutta rehtoria koki juuri kykynsä olla helposti lähestyttävä 
sukupuolestaan johtuvaksi eroksi. Tätä taas eivät kyselyyn vastanneet mies-
rehtorit maininneet lainkaan.” (Juusenaho 2004, 112.) Sukupuolen tuottamista 
haitoista kysyttäessä 60 % naisista koki oman sukupuolensa haittana työssään 
kun taas 80 % miehistä ei kokenut sukupuoltaan haittana (2004, 113).

Juusenaho kysyi rehtoreilta oliko heidän mielestään sukupuolella merki-
tystä koulun johtamisessa. Naisten ja miesten vastauksissa ei ollut tilastollises-
ti merkittävää eroa, mutta ikä aiheutti jonkin verran eroja. Nuoremmat rehtorit 
eivät pitäneet sukupuolta merkittävän seikkana johtamisessa, mutta vanhem-
pien mielipiteet jakautuivat selkeämmin puolesta ja vastaan (Juusenaho 2004, 
116). 

Perheentupa on luennoinut ja kirjoittanut paljon naisen ja miehen välisestä 
suhteesta. Hän korostaa kumppanuuden merkitystä, mikä tarkoittaa sitä, että 
tasa-arvovaatimusten keskellä ei pitäisi unohtaa sitä, että nainen ja mies ovat 
joka tapauksessa erilaisia. Miehen ja naisen käsittäminen samanlaisiksi tasa-
arvon nimissä ei ole mahdollista. Kumppanuus merkitsee Perheentuvan mu-
kaan erilaisuuksien kohtaavaa vuorovaikutusta. Kirjassaan Perheentupa pohtii 
naisjohtajuutta ja toteaa: ”Kysymys naisjohtajuudesta on laajempi kuin pelkäs-
tään naisten ja miesten johtamistapojen ero. Kyse on siitä, käyttävätkö naiset 
työyhteisöjen johtamisessa feminiinistä erityisyyden voimaansa ja niitä taitoja 
ja arvoja, joita he kantavat sisäänrakennettuina mahdollisuuksina itsessään.” 
(Perheentupa 2002, 234.)

Hämäläinen ym. toteavat, että kynnys rehtoriksi ryhtymiseen voi olla nai-
silla korkeampi sen vuoksi, että työ on aikaavievää. He viittaavat myös Juusen-
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ahoon (2004), joka totesi, että valitsijat päätyvät mieluummin mieshakijaan, 
koska on totuttu siihen, että miehet johtavat kouluja. Todennäköinen häviö 
vaalissa on siten nostamassa naisten kynnystä hakea virkaa. Hämäläinen ym. 
lisäävät, että rehtorikunta naisistuu kuitenkin nopeassa tahdissa. Koko maassa 
rehtorikunnasta naisia on 30 %, mutta esimerkiksi Helsingissä niukka enem-
mistö rehtorikunnasta on naisia (Hämäläinen ym. 2002, 43–44).

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

AM
M

AT
TI

O
SA

AM
IN

EN

Jä
m

äk
ky

ys

Em
pa

at
tis

uu
s

Ko
m

m
un

ik
oi

nt
i

Va
ik

ut
ta

m
in

en

Av
oi

m
uu

s

Ve
rk

os
to

n
ra

ke
nt

am
in

en

Vi
si

oi
nt

i

Tu
lo

ks
el

lis
uu

s

Va
ltu

ut
ta

m
in

en

Ti
im

in
 jo

ht
am

in
en

(jo
ht

or
yh

m
ä)

Va
lm

en
ta

m
in

en

M
uu

to
ks

en
 jo

ht
am

in
en

H
av

ai
ts

em
in

en

An
al

ys
oi

nt
i

Pä
ät

ök
se

nt
ek

o

To
im

in
ta

ta
rm

o

Aj
an

ha
llin

ta

U
ud

is
tu

m
in

en

Fy
ys

in
en

 k
un

to

Ps
yy

kk
in

en
 k

un
to

So
si

aa
lin

en
 k

un
to

H
en

ki
ne

n 
ku

nt
o

St
re

ss
in

ha
llin

ta

N
öy

ry
ys

AM
M

O
SA

A

IT
SE

LU
O

TT
AM

U
S

VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN JOHTAMISOSAAMINEN TEHOKKUUSOSAAMINEN HYVINVOINTIOSAAMINEN

Keskiarvo

Miehet Naiset

Kuvio 26. Itsearviointi sukupuolen mukaan.

Tässä kuvassa voidaan havaita miten tutkimuksen rehtorit arvioivat hyviä ja 
huonoja puoliaan. Kuva osoittaa, että korkeimmat pisteet sai nöyryys, johon 
liittyvät muun muassa omien rajoitusten tiedostaminen, virheiden myöntämi-
nen sekä ihmisten oikeudenmukainen ja kunniottava kohteleminen. Jokainen 
tutkimuksen rehtoreista piti itseään nöyränä ihmisenä. Rehtorit arvioivat myös 
sosiaalisen ja henkisen kuntonsa olevan huippuluokkaa. Stressinsietokykyä 
pidettiin heikkoutena, mutta naiset selvisivät siitä hieman paremmin kuin mie-
het. Naiset taas pitivät verkostoitumistaan heikkona. Ajanhallinta oli ongelma 
jokaiselle tutkimuksen rehtorille.

Suuri ero voidaan nähdä naisten ja miesten välillä jämäkkyydessä, vaikut-
tamisessa, avoimuudessa, verkoston luomisessa, toimintatarmossa ja uudis-
tumisessa. Itsearvioinnin mukaan vaikuttaminen oli miehille helpompaa kuin 
naisille.

Kuva osoittaa, että naiset arvioivat itseään ankarammin kuin miehet useim-
milla osa-alueilla. Voidaan olettaa, että naiset ovat tottuneempia arvioimaan 
toimintaansa sekä olemaan muiden arvioinnin kohteina, koska opettajista 
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suurin osa on naisia. Naisalaisten on helpompi kritisoida naisjohtajan toimin-
taa. Voidaan myös olettaa, että naisvaltaisella alalla miesjohtaja saa enemmän 
”anteeksi” naisalaisiltaan kuin naisjohtaja. Mielenkiintoinen tutkimus olisikin 
tarkastella opettajien suhtautumista mies- tai naisrehtoriin.

Tukiainen toteaa väitöskirjassaan, että naisrehtorit asettivat koulun tavoit-
teet valtakunnallisten tavoitteiden perustalta. Ero miesrehtoreihin oli tilastolli-
sesti merkittävä. Tiimityöskentelyssä taas miehet pyrkivät näkemään käsitteet 
tavoitteina, rooleina tai vastuuna naiset sen sijaan näkivät tiimityön yksittäis-
ten henkilöiden verkkona, jolle voi luoda uuden muodon ja yhdistää ihmisiä 
toimimaan yhdessä (Tukiainen, 1999, 80).

Ne johtamisalueet, joissa naiset kokivat olevansa vahvoja, olivat empatia, 
delegointi, analysointi, sosiaalinen kunto sekä nöyryys. Miehet taas olivat vah-
voja vaikuttamisessa, delegoinnissa, uudistumisessa ja nöyryydessä. Miehet 
pitivät myös sosiaalista ja henkistä kuntoaan hyvänä ja heillä oli enemmän 
toimintatarmoa kuin naisilla. 

Saarinen ja Aalto-Setälä toteavat, että johtajien tunneosaaminen mielletään 
yhä lähinnä naisjohtajien alueeksi. Ihmissuhteissa taitavat miesjohtajat puhu-
vat mieluummin vaikka vuorovaikutustaidoista kuin tunneälystä, vaikka tar-
koittaisivat samaa asiaa (Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 32). He toteavat myös, 
että sen lisäksi, että tunneäly näyttää olevan yhteydessä henkilön kypsyyteen 
eli ikään, naiset näyttävät saavan parempia tuloksia kuin miehet oli sitten kyse 
itsearvioinneista tai kykytesteistä (2007, 48). Saarinen ja Aalto-Setälä viittaa-
vat myös eräässä kansainvälisessä yrityksessä suoritettuun tutkimukseen, jo-
hon osallistui 358 johtajaa ja 1415 työntekijää. Tutkimuksessa todettiin, ettei-
vät naiset ja miehet juuri eronneet johtamisensa menestyksellisyyden suhteen, 
mutta joitakin eroja tutkijat kyllä löysivät. Omat esimiehet arvioivat naiset 
sopeutuvimmiksi ja palvelualttiimmiksi kuin miehet. Kollegat taas arvioivat 
naisten olevan paremmin tietoisia tunteistaan. (Saarinen & Aalto-Setälä 2007, 
77.)
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6 Tulosten pohdintaa

Selviytymiskeinoja

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli varjostamismenetelmää käyttäen 
tuoda esille sellaisia johtamiselementtejä, joiden avulla nykyrehtori selviytyi 
työssään. Tutkimuksen alussa todettiin, että tarkastelun kohteena olevat rehto-
rit olivat hyviä rehtoreita. Varjostamalla ja haastattelemalla suoritetun tarkkai-
lun tuloksena voitiin osoittaa, että väite oli totta. Tutkimuksen rehtorit selviy-
tyivät työstään hyvin. Mitkä seikat heidän toiminnassaan sitten tekivät tämän 
selviytymisen mahdolliseksi? 

On selvää, että yhteiskunnan ja koko maailman hengästyttävän nopea muut-
tuminen parin viime vuosikymmenen aikana, vaatii muutosta myös koulujen 
johtamistapaan. Koulutuksen muuttuessa läpinäkyväksi, vertailukelpoiseksi ja 
asiakkaitten vaatimukset täyttäväksi edellyttää rehtoreilta sellaisia toimintoja, 
joita ei aikaisemmin vaadittu. Laadukkaaksi kouluksi kehittyminen ei onnistu 
ilman rehtorin sitoutumista ja epäitsekästä toimintaa. Tästä syystä hyvistä reh-
toreista puhuttaessa voidaan edelleen korostaa kutsumuksen merkitystä. 

Uusimpien johtamistutkimuksen mukaisia onnistumistekijöitä voitiin tut-
kimuksen rehtoreiden toiminnassa havaita useitakin. Huolimatta hallintoon 
liittyvien kansliatöiden suuresta määrästä rehtorit olivat lähes koko ajan hen-
kilökuntansa käytettävissä. He syventyivät opettajien kysymyksiin, auttoivat 
heitä, paneutuivat esille tuleviin ongelmiin välittömästi ja lähtivät jopa itse 
selvittelemään niitä. He pitivät tärkeänä rooliaan opettajien ”viimeisenä tur-
vana”. He halusivat olla mahdollisimman paljon näkyvillä koulussaan, jotta 
myös oppilailla oli mahdollisuus keskustella heidän kanssaan. Jatkuva ihmis-
ten kanssa oleminen vaati heiltä vuorovaikutustaitoja, tunnetaitokykyä sekä 
palvelualttiutta. 

Edellä todetun perusteella tutkimuksen rehtoreita voitiin kuvata Taylorin, 
Martinin, Hutchinsonin ja Jinksin (2007) käyttämällä termillä palvelujohtaja 
(servant leader). Taylor ym.tekemän tutkimuksen mukaan kolmeksi tärkeim-
mäksi johtajuusominaisuudeksi arvioitiin suunnan näyttäminen omalla esi-
merkillä, käytännön toiminnan mahdollistaminen sekä rohkaiseminen ja kan-
nustaminen. Tämän he tiivistivät seuraavasti: palvelujohtajat johtavat omalla 
esimerkillään ja näin antavat mahdollisuuden johtaa myös muille. Ollessaan 
itse esimerkkeinä he samalla myös kannustavat muita. Taylor ym. toteavat, että 
voidakseen olla esimerkkinä muille rehtorin täytyy ensin tuntea itsensä ja oma 
johtamistapansa. Edelleen, ollessaan esimerkkinä muille palvelujohtaja pystyy 
auttamaan ja rohkaisemaan muiden johtamista. (Taylor ym. 2007, 412.)

Taylor ym. (2007) kirjoittavat artikkelissaan palvelujohtamisesta. He to-
teavat, että perinteistä organisaatiomallia kuvataan usein pyramidilla, jossa 
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alaiset palvelevat johtajiaan. Palvelujohtoisessa organisaatiossa taas asia on 
päinvastoin; johtajat palvelevat organisaatiotaan. Kirjoittajat sanovat monien 
tutkijoiden kuvaavan palvelujohtamista ylösalaisin käännetyllä pyramidilla, 
jossa johtaja on organisaation pohjalla. Johtaja tukee organisaation toimintaa 
ja johtamisvastuu on hajautettu koko organisaatiolle. Johtaja toimii ihmisten 
hyväksi ja johtajuuden todellinen tarkoitus on auttaa heitä saavuttamaan ta-
voitteensa. Taylorin ym. mielestä palvelujohtajalta odotetaan epäitsekkyyttä. 
Hänen ei tulisi pelkästään pyrkiä etenemään omalla urallaan vaan hänen olisi 
omistauduttava oman organisaationsa menestymiselle. Palvelujohtaja asettaa 
kirjoittajien mielestä organisaation edun oman etunsa edelle. He toteavat ar-
tikkelinsa lopussa, että 2000-luvulla tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja eh-
dottavat, että palvelujohtaminen voisi olla tällainen uusi näkökulma johtami-
seen. Rehtori, joka omaksuu palvelijan roolin johtamiseensa, luo koulun, jossa 
sitoutuminen itseen ja muihin on jokapäiväistä toimintaa. (Taylor ym. 2007, 
406, 417.)

Omaan ammatilliseen kehittymiseensä liittyen rehtorit korostivat kollegoi-
den tukea. He olisivat halunneet löytää enemmän aikaa ”joutilaalle” keskuste-
lulle koulun arkipäivään liittyvistä johtamiskysymyksistä. Rehtorit osallistui-
vat kyllä alueensa rehtorikokouksiin, mutta samalla he korostivat ”syvemmän” 
pohtimisen tarvetta. Myös työnohjaus koettiin hyvänä tapana jakaa ongelmia 
kollegojen kesken ja samalla refl ektoida oman koulun toimintaa ja omaa joh-
tamistapaa. Sekä kollegoiden kanssa käytävän keskustelun että työnohjauksen 
rehtorit näkivät tulevaisuuden kannalta tärkeänä edellytyksenä rehtorin selviy-
tymiselle.

Koulun toiminnan laadun kehittäminen tuli esille jokaisen rehtorin toimin-
nassa. He pohtivat koulunsa tulevaisuutta hyvinkin tarkkaan sekä koulun oman 
toiminnan että muuttuvan yhteiskunnan vaatimusten kannalta. Kyky tehdä pit-
käjänteistä suunnittelutyötä useista keskeytyksistä huolimatta näkyi jokaisen 
rehtorin toiminnassa. Koulun tulevaisuuteen liittyen he olivat muun muassa 
sitä mieltä, että oikeanlaisten ja koulun toiminta-ajatukseen sopivien opettajien 
rekrytointi oli laadun kehittämisessä oleellista. Jokainen heistä pohti opettaja-
valintoja varjostuksien aikana. Opettajien välisen yhteistyön sekä yhteisölli-
syyden kehittäminen oli heille tärkeää. 

Yksi merkittävimmistä hyvän rehtorin selviytymiskeinoista oli kuitenkin 
ilon ja huumorin näkyminen. Rehtorit nauroivat paljon – kukin omalla persoo-
nallisella tavallaan – ja laskivat leikkiä yhdessä opettajien ja oppilaitten kans-
sa. Naurun avulla he selviytyivät joskus hankalistakin tilanteista – kuitenkaan 
vakavia asioita väheksymättä. 

Haastatteluissa rehtorit pohtivat omaa jaksamistaan ja mainitsivat huu-
morin ja pikkuasioihin juuttumattomuuden keinoina välttää väsymystä. Yksi 
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rehtoreista oli sitä mieltä, että voimien säästämiseksi oli oleellista suhtautua 
koulun toiminnan kannalta vähempiarvoisiin asioihin kevyemmin. 

Mihin aika kuluu?

Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää mihin rehtorin aika kuluu – kuinka 
paljon hänelle jää aikaa arjen rutiinitehtävien ohella koulun kehittämiseen. Ky-
symykseen on pyritty vastaamaan tutkimustuloksia esitettäessä. Tulokset ovat 
selkeästi osoittaneet, että hallintoasioitten osuus koulun johtamisessa vie eni-
ten rehtorin aikaa. Näin ollen on itsestään selvää, että opetuksen ja kasvatuk-
sen kehittäminen jää vähäisemmäksi. Hyvän rehtorin päätehtävänä näyttääkin 
siis olevan koulun toiminnan ja kulttuurin vakauttaminen, koska se painottuu 
varjostustulosten, itsearviointien tulosten (ajanhallinta sekä verkostoituminen 
heikkoa) ja myös haastatteluaineiston mukaan arjen tuomien yllättävien tilan-
teiden hoitamiseen ja opetuksen järjestäjien vaatimien hallinnollisten asioiden 
käsittelyyn. Nyt on jo havaittavissa, että hallinnollisten asioitten määrä kou-
lun johtamisessa tulee entisestäänkin lisääntymään. Suuria kouluyksikköjä 
on muodostettu ja suunnitelmia laadittu muun muassa opettajien palkkauksen 
siirtämiseksi rehtoreiden hoidettavaksi. Kuilu opetuksen ja kasvatuksen kehit-
tämisen sekä rehtorin arkitoiminnan välillä tulee entisestään syvenemään.

Pennanen (2006) pohtii väitöskirjassaan rehtorin merkitystä koulun toi-
minnalle ja kysyy ”onko johtajalla tämän päivän peruskoulussa niin ratkaiseva 
vaikutus kuin väitetään?” Hän toteaa koulun johtamisen painopisteen määräy-
tymisen riippuvan kunkin rehtorin persoonasta ja henkilökohtaisista ominai-
suuksista. Pennanen kirjoittaa edelleen: ”Koulun johtamistapaan ja johtajan 
päivittäiseen ajankäyttöön vaikuttavat huomattavasti koulun toimintaolosuh-
teet, kuten ulkoiset puitteet ja muut resurssit, henkilökunnan tiedot ja asenne 
sekä koulun erityistehtävät. Nykyään korostetaan tavoitteellista ja tulevaisuu-
teen suuntautunutta johtamistapaa.” (Pennanen 2006, 79.) 

Ristiriita tulevaisuuden johtamistavan haasteiden ja johtajan resurssien 
välillä on ilmeinen. Tulevaisuuteen suuntautunut johtaminen merkitsee muun 
muassa sitä, että rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa arvioi kasvatuksen ja 
opetuksen sisältöjen arvopäämäärät. Tämä edellyttää rehtorilta ja opettajilta 
jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteistä keskustelua koulun tilanteesta ja tavoit-
teista sekä sen heikkouksista ja vahvuuksista yhdessä tehtyä analyysia ja arvi-
ointia. Tällaisen arvioinnin pohjalta hahmottuu muutostarve, jonka tunnistami-
nen vahvistaa opettajakunnan sitoutumista kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin 
tavoitteisiin. Koulukohtaisesti analysoitu muutostarve ja siihen liittyvät toi-
menpiteet ovat luonnollisesti hyvin erilaisia.
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Rehtori koulukulttuurin luojana

Hyvä johtaminen nykypäivänä perustuu hyvin pitkälti siihen, minkälaisen 
koulukulttuurin rehtori pystyy omalla persoonallaan luomaan ja missä määrin 
hän onnistuu motivoimaan työntekijänsä tekemään parhaansa tämän kulttuurin 
hyväksi. Oleellista on myös kuinka hyvin rehtori onnistuu keräämään ympäril-
leen yksilöitä, joille hän saa kehittämisideansa markkinoitua ja jotka haluavat 
nähdä vaivaa niiden eteen. Henkilökunnan koostumus ja ”oikeiden” ihmisten 
palkkaaminen tulee olemaan oleellinen haaste koulun johtamisessa. Tämä tuli 
esille jo tämän luvun alussa pohdittaessa tutkimuksen rehtoreiden selviytymis-
keinoja.

Näin ollen koulut saattavat olla toimintakulttuuriltaan hyvinkin erilaisia ja 
silti erinomaisesti toimivia. Tämän tutkimuksen haastattelujen mukaan rehto-
rit kokivat työnsä kouluissaan pääosin itsenäiseksi. Itsenäisyyttä rajoittavina 
tekijöinä nähtiin lähinnä taloudelliset puitteet ym. ohjeistukset, joita opetusvi-
rasto odotti koulujen noudattavan. Koulut siis toimivat suhteellisen itsenäisesti 
paikallisen ja historiallisen kulttuurinsa edellyttämin tavoin. Yhtenä yhteisenä 
edellytyksenä toimintakulttuurin erinomaisuudelle voidaan nähdä se, missä 
määrin rehtori itse ehtii osallistua koulunsa toimintaan – miten hyvin hän tun-
tee koulunsa toimintatavat, ihmiset ja kontekstin – ja onko hän ylipäätään kiin-
nostunut erinomaisen koulun toimintaan kiinteästi liittyvästä jatkuvasta kehit-
tämisestä. Siksi onkin tärkeää tietää mihin rehtorin aika ja resurssit kuluvat. 

Tämän tutkimuksen mukaan hallinnolliset ja arjen sujumiseen liittyvät 
asiat veivät rehtoreiden aikaa niin paljon, etteivät he enää ehtineet keskittyä 
oman koulunsa toimintakulttuurin kehittämiseen siinä määrin kuin olisivat 
halunneet. Lain mukaan rehtorin tulee johtaa, ohjata ja valvoa koulun ope-
tus- ja kasvatustyötä. Tähän on tulevaisuudessa kiinnitettävä enemmän huo-
miota nimenomaan käytännön tasolla. Tietenkin voidaan olla sitä mieltä, että 
kaikki työ, mitä rehtori tekee, toteuttaa tätä lainkohtaa, mutta tosiasia on, että 
suomalainen rehtori harvemmin puuttuu opettajien opettamiseen luokan sei-
nien sisäpuolella. Toisaalta suomalainen opettajakoulutus on korkeatasoista ja 
opettajat ammattitaitoisia, joten rehtori voi luottaa siihen, että myös opettami-
nen on korkeatasoista. Uudenlaiset haasteet kuitenkin velvoittavat opettajatkin 
yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Tämän onnistumisessa rehtorilla on hyvin 
suuri merkitys opetus- ja kasvatustyön ohjaajana ja tulevaisuuden suunnan-
näyttäjänä. 

Tällä hetkellä rehtorin toiminta koulun maineen ja suorituskyvyn paran-
tamiseksi rajoittuu pääosin koulun oman sisäisen kulttuurin ja historiallisten 
käytäntöjen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Oppimistulosten parantamiseen 
tähtäävä toiminta riippuu rehtorin omasta mielenkiinnosta oppimistulosten 
keräämiseen ja vertailuun. Tällaiseen toimintaan ei välttämättä arjen pyörittä-
misen ohessa jää aikaa, vaikka se olisi oppilaan kasvun ja kehityksen kannalta 
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tärkeää. Koulujen julkista suorituskyvyn vertailua esimerkiksi oppimistulosten 
osalta vastustetaan, vaikka sitä tehdään esimerkiksi opetushallituksen taholta 
säännöllisesti. Tällainen vertailu voi kuitenkin positiivisessa mielessä antaa 
pohjaa muutosjohtajuudelle. Koko koulujärjestelmän johtamisen perusyksik-
kö on yksittäinen koulu ja sen oppilaat ja sen menestymisestä tai menestymät-
tömyydestä voivat ottaa oppia myös muut koulut ja hallinnon tasot. Yksittäisen 
koulun autonomisen aseman laajentaminen ja koulujen horisontaalinen ver-
kottuminen ovat myös sopusoinnussa koulujen välisten erojen kaventamisen 
kanssa.

Pennanen(2006) pohtii rehtoriksi hakeutumisen syitä ja korostaa motivaa-
tion merkitystä johtajan työssä. Jos rehtoriksi vain joudutaan ilman minkään-
laista koulutusta, ei koulun toimintakulttuurin kehittämiseen tai muutokseen 
ole resursseja. Siksi johtajien valintaprosessiin ja koulutukseen ennen tehtävää 
tulisikin Pennasen mielestä kiinnittää huomiota, sillä ulkonaiset syyt vaikutta-
vat merkittäviltä. Pennanen kysyykin: ”mistä ajan hengen mukaista uutta tuul-
ta saadaan perinteisen koulun kulttuuriin sopeutuneen johtamistavan tilalle?” 
(Pennanen 2006, 179).

Pennanen (2006) kirjoittaa myös kontekstin vaikutuksesta organisaatio-
kulttuuriin ja johtamiseen. Ympäristön vaikutus koulukulttuuriin on hänen 
mielestään huomattava. Vuorovaikutus ympäristön kanssa asettaa johtamiselle 
omat vaatimuksensa ja rajoituksensa ja määrittelee samalla koulun toiminta-
mallit, arvot ja päämäärät. Pennasen mukaan johtajien rooli koulukulttuurin 
muodostamisessa on avainasemassa. Hän toteaa, että ”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.” (Pennanen 2006, 47.)

Hammondsin (2002) viittaaminen Fullanin ajatukseen yhteisöllisyyden ke-
hittämisestä on tulevaisuuden kouluille erinomainen haaste. Fullanin mukaan 
on aina ajateltava yhteistä hyvää. Koulujen tulisi siksi jakaa ideoitaan kaikkien 
koulujen oppilaiden hyväksi. Hammonds toteaa artikkelissaan, että Fullanin 
mielestä muutos parempaan ei ole mahdollinen 

• jos opettajat tuntevat vain oman luokkansa (heidän on otettava huomi-
oon myös muut luokat ja muut opettajat)

• jos rehtorit tuntevat vain oman koulunsa (heidän on otettava huomioon 
myös muut koulut)

• jos koulualueet tuntevat vain oman alueensa jne.

Kaikki on siis Fullanin mukaan sidoksissa toisiinsa. Kaikkien on tehtävä yh-
teistyötä ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Tämä on Hammonds mukaan Fullanin 
esittämä uusi haaste kouluille ja yhteiskunnalle. (Hammonds 2002, 7.)
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Verkostoituminen 

Tässä tutkimuksessa tuli esille ristiriita verkostoitumisen tärkeäksi toteami-
sen ja käytännön verkostoitumisen välillä. Tutkimuksen viitekehyksessä ym. 
teorioissa on korostettu verkostoitumisen merkitystä koulun kehittämisessä. 
Avoin vuorovaikutus, pedagoginen keskustelu sekä kokemusten ja hyvien käy-
tänteiden jakaminen niin koulun sisällä kuin koulusta uloskinpäin on ehdoton 
edellytys opetus- ja kasvatustyön kehittämiselle. Ilman alueellista yhteistyötä 
koulu pysyy suljettuna laitoksena eikä pysty vastaamaan yhteiskunnan haas-
teisiin. 

Haastatteluissa jokainen tutkimuksen rehtoreista myönsi verkostoitumi-
sen tärkeyden, mutta piti sitä samalla vaikeana alueena johtamisen kannalta. 
Varjostamisien aikana havaitun verkostoitumisen osuus oli pieni. Myös itsear-
vioinneissaan rehtorit totesivat verkostoitumisensa olevan vähäistä. Yhteen-
vetona voidaan perustellusti todeta, että koulut toimivat edelleen paikallisina 
toisistaan erillisinä yksikköinä sopeutuen passiivisesti koulualueelle ominai-
seen toimintakulttuuriin. Tällainen koulujen horisontaalisen verkostoitumisen 
vähäisyys vakauttaa koulukohtaiset vanhempien sosioekonomista asemaa hei-
jastavat oppilaiden osaamistaso- ja hyvinvointierot. Samasta syystä rehtoreilta 
vaadittava ammattipätevyys opetus- ja kasvatustyön johtajana ja koordinoijana 
jää suurimmaksi osaksi hyödyntämättä. 

Tunneäly – vuorovaikutus

Useissa tutkimuksissa on todettu rehtoreiden kaipaavan enemmän aikaa ihmis-
ten johtamiselle. Ihmisten johtamisella on suora vaikutus yhteisöllisyyden luo-
miseen. Tämän tutkimuksen varjostamisaineisto osoitti, että rehtorin arjessa 
ihmiskontaktien määrä vei kansliatöiden jälkeen eniten heidän aikaansa. Sillä-
kin uhalla, että hallinnolliset asiat oli pakko tehdä koulupäivän jälkeen tai vii-
konloppuna, rehtorit halusivat koulupäivän aikana olla henkilökuntansa ”käy-
tettävissä”. He pitivät omaa rooliaan pedagogisena johtajana eli opetuksen ja 
kasvatuksen tukijoina tärkeänä ja käyttivätkin siihen jonkin verran aikaansa. 

Tämä tutkimus osoitti rehtoreilla olevan tunneälytaitoja, joita he joutuivat 
jatkuvasti käyttämään erilaisissa arkeen liittyvissä kriisitilanteissa. Tällaiset ti-
lanteet liittyivät pääosin opettajien sekä muun henkilökunnan ja vanhempien 
välisten ristiriitojen selvittelyyn. Tutkimuksen varjostusosuudessa ei oppilai-
den edistymiseen ja hyvinvointiin ja mahdollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn 
tähtääviä toimenpiteitä voitu havaita, vaikkakin niiden merkitystä haastatte-
luissa korostettiin. Johtamiseen kuluvan ajan järkiperäistäminen mahdollistaisi 
tunneälytaitojen käyttämisen tehostamisen myös oppilashuollollisten asioiden 
yhteydessä. Varsinkin ala-asteilla tämän asian tärkeyden myöntäminen johtaisi 
tilanteeseen, jossa varhainen puuttuminen ja oppilaan yksilöllisen kehittymi-
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sen tunnistaminen ja seuraaminen estäisi mahdollisten ongelmien syntymisen 
myöhemmin. 

Ihmisten johtaminen edellyttää sitä, että rehtori suostuu palvelemaan asi-
akkaitaan. Rehtorin täytyy huolehtia sekä oman koulunsa että sidosryhmiensä 
tarpeiden tyydyttämisestä. Nämä tarpeet on yhteisesti määritelty koulun ar-
voissa ja tavoitteissa. Tässä palvelutyössään rehtori tarvitsee runsaasti vuoro-
vaikutustaitoja, jotka liittyvät tunneälyyn. Tunneälyn osuus tämän tutkimuk-
sen rehtoreiden arkipäivässä näkyikin selvästi, mutta sen luokittelu osoittautui 
vaikeaksi ja jopa mahdottomaksi tehtäväksi. Tunneäly jakaantuu Golemanin 
mukaan kahteen alueeseen: persoonallisiin taitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. 
Sosiaaliset taidot oli varjostusten aikana helpompi erottaa, koska ne liittyivät 
pääosin vuorovaikutukseen. Vuorovaikutustilanteita voitiin varjostusten aika-
na havaita valtava määrä, joten voidaan hyvin ymmärtää tunnetaitojen osuus 
rehtorin työssä. Rehtoreilta edellytetään taitavaa tunne- ja sosiaaliosaamista 
niin kuin ihmisten johtamisessa yleensäkin. Kaikessa johtamisessa, johon liit-
tyy ihmisten kohtaaminen, on aina ollut ja tulee aina olemaan tunneälyä. Uutta 
on vain se, että tälle osa-alueelle on nyt annettu nimi ja sisältö, jolloin sen 
tiedostaminen, käsittely ja harjoittelu on tullut helpommaksi ja konkreettisem-
maksi kuin aikaisemmin.

Itsearvioinnin tulos osoitti, että rehtorit arvioivat tunneälyyn liittyvät tai-
tonsa erittäin korkealle. Varsinkin vuorovaikutustaitoihin liittyvä empaattisuus 
sai korkeat pisteet samoin kuin hyvinvointiin liittyvät sosiaalinen ja henkinen 
kunto. Jos ajatellaan rehtorin arkipäivään sisältyvien yllättävien tilanteiden 
mukanaan tuomien tunnetilojen kohtaamismäärää, voidaan pitää itsestään sel-
vänä, että rehtoreilla nämä taidot ovatkin hallinnassa. Haastattelujen yhteydes-
sä ei suoraan kysytty tunneälystä, mutta vastauksista voitiin osoittaa runsaasti 
siihen liittyviä yksityiskohtia.

Rehtorit arvioivat itse vuorovaikutustaitonsa erittäin hyviksi. He olivat 
mielestään empaattisia, hyviä kuuntelijoita ja pystyivät eläytymään toisen tun-
teisiin. Ongelmallisia johtamistilanteita (luku 5.3.6) purettaessa voitiin havaita, 
että jokaiseen vaikeaan tilanteeseen liittyi ihmisten johtaminen. Ristiriitatilan-
teissa rehtorit toimivat sovittelijoina ja välittäjinä. Monelta eri taholta kohdis-
tuvien paineiden, vaatimusten ja ohjeiden keskellä taiteilu edellytti rehtoreilta 
erityisen taitavaa vuorovaikutusta. Tämä voitiin havaita myös varjostustilan-
teissa. Suuri osa rehtoreitten arjesta kului henkilökunnan ongelmia kuunnel-
lessa ja niitä ratkottaessa. Erään rehtorin mielestä kynnys avun pyytämiseen 
saattoi joidenkin opettajien kohdalla olla liiankin matalalla.

Tunneäly ja ihmisten johtaminen liittyvät siis kiinteästi toisiinsa. Ihmisten 
johtaminen vaatii onnistuakseen tunnetaitoja. Koulumaailmassa liikkuu paljon 
vahvoja tunteita, joiden hallitseminen näyttää kuuluvan kiinteästi rehtorin ar-
kipäivään. Rehtoriin kohdistetaan tunteita monelta eri taholta: opettajilta, op-
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pilailta, vanhemmilta ja koulun muilta työntekijöiltä. Näiden tunteiden maali-
tauluna oleminen ja toisaalta omien tunteiden pitäminen ”kurissa” kuluttavat 
rehtorin voimavaroja huomattavasti. Tunnesekamelskan keskellä tasapainoilu 
vie aikaa koulun opetuksen- ja kasvatuksen kehittämiseltä. 

Zorn ja Boler (2007) pohtivat moniin tutkijoihin viitaten tunteiden muo-
dostumista ja merkitystä kouluyhteisöissä. He toteavat, että koulutuksen tut-
kijat ovat alkaneet vähitellen tunnustaa tunteiden merkityksen sosiaalisissa ja 
yhteisöllisissä prosesseissa. Näiden tutkijoiden käsitykset siitä, kuinka yksilöt 
ja sosiaaliset puitteet vuorovaikuttavat ja kuinka tunteet muodostuvat, ovat 
kuitenkin olleet heidän mielestään vääränlaisia. Tunteet ja sosiaalinen konteks-
ti on käsitetty erillisinä asioina, jotka toimivat toisiaan vastaan pikemminkin 
kuin toistensa kanssa.

Artikkelin kirjoittajat toteavat lopuksi, että sen sijaan, että tunteet ymmär-
retään pelkästään persoonallisina ominaisuuksina, olisi nyt erittäin tärkeää ym-
märtää, että tunneanalyysit olisi aloitettava niiden sosiokulttuurisista konteks-
teista. Tärkeää siksi, että liian helposti ajaudutaan keskustelemaan tunteista 
erillään kulttuuristaan ja niistä valtahierarkioista, joissa olemme mukana. Zorn 
ja Boler korostavat, että valtasuhteet määrittelevät tunnekokemuksia ja vuoro-
vaikutusta hyvin pitkälle ja niiden tutkiminen on tärkeää. Heidän mielestään 
tunnekarttojen yhteiskunnalliset ja sosiokulttuuriset ulottuvuudet tulisi asettaa 
etusijalle koulutuksen teorian ja käytännön analyyseissä. On myös tärkeää, 
ettei niiden osuutta tutkimuksissa pidetä vain yhtenä monista ylimääräisistä 
lisäaspekteista. (Zorn ja Boler 2007, 148–149.)

Saarinen ja Aalto-Setälä (2007, 9) toteavat kirjassaan, että työhyvinvoinnil-
la, työhön sitoutumisella, työsuorituksilla ja tunneosaamisella on selvä yhteys. 
He myös kumoavat oletuksen siitä, että ihmisen persoonalliset tunteet ovat 
sitä mitä ne ovat eikä niitä voida sen enempää kehittää tai muuttaa. Kirjoitta-
jat lohduttavat lukijoita ja väittävät, että tunneosaamista voi kehittää ja siihen 
voi itse vaikuttaa. Kirjassaan he esittelevätkin erilaisia keinoja harjoittaa tun-
neosaamista ja korostavat sitä, että ”jos haluaa menestyä ihmisten johtajana ja 
esimiehenä ja lisäksi elää onnellista ja tasapainoista elämää”, on välttämätöntä 
kehittää tunneosaamista (2007, 10).

Jaksaminen – fyysinen kunto

Tutkimuksen rehtorit pitivät itseään vireinä, iloisina ja energisinä huolimatta 
siitä, että osa heistä koki stressiä työstään. Stressin vuoksi he eivät nukkuneet 
kovin hyvin eivätkä osanneet vain olla ja levätä. Työmäärän kohtuuttomuus 
aiheutti muutamalle rehtorille ahdistusta. Tästä huolimatta kaikki rehtorit ker-
toivat olevansa useimmiten hyvällä mielellä ja tasapainossa sekä itsensä että 
ympäristönsä kanssa. Hyvinvointiosaamisen arvioiminen osoitti, että rehtorei-
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den psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen puoli olivat kunnossa, mutta fyysises-
sä kunnossa ja stressinhallinnassa oli parantamisen varaa.

Varjostusten aikana rehtoreiden iloisuus näkyi selvästi. He nauroivat paljon 
ja laskivat runsaasti leikkiä henkilökunnan kanssa. Kaksi rehtoreista oli sairas-
loman jälkeen palannut töihin kärsien edelleen yskästä, joka välillä kuulosti 
kohtuuttoman rankalta. Yskimisestä huolimatta he toimivat koulun arjessa niin 
kuin aikaisemminkin.

Hargreaves ja Fink (2004) kirjoittavat artikkelissaan johtamisesta, jonka pi-
täisi olla kestävää (sustainable). Tällä he tarkoittavat sitä, että huolimatta siitä 
kuka koulua johtaa, sen hyviksi havaittujen johtamiskäytäntöjen tulisi säilyä ja 
kehittyä vieläkin paremmiksi. Yksi edellytys kestävyydelle heidän mielestään 
on, että johtaminen on jaettua johtajuutta. Tällä varmistetaan se, ettei johtami-
nen käytä loppuun kaikkia resursseja. Kestävä johtaminen mahdollistaa hyvien 
ideoiden ja käytänteiden jakamisen. Sen avulla myös huolehditaan rehtoreiden 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista ja ohjataan heidät huolehtimaan itse itsestään. 
Hargreaves ja Fink toteavat, että johtajuus, joka imee johtajansa kuiviin, ei ole 
kestävää johtajuutta. Jolleivät päättäjät ja poliitikot huolehdi johtajien hyvin-
voinnista, nämä luovat ainoastaan lyhyen tähtäimen strategioita ja tavoitteita ja 
jättävät koko tulevaisuuden huomioimatta. (Hargreaves & Fink 2004, 7.)

Hargreaves (2005) täsmentää vielä kestävän johtamisen sisältöä ja merki-
tystä toteamalla, että kestävän kehityksen periaatteita täytyy noudattaa myös 
koulujen johtamisessa. Hän korostaa, että kestävä kehitys vaatii myös kestä-
vää johtamista: erilaisuuden rikkauden arvostamista sieluttomien standardien 
sijasta, kauasnäköisyyttä, järkevyyttä työvoimaresurssien säilyttämisessä ja 
uudistamisessa, moraalista välttämättömyyttä pohtia tekojemme seurauksia, 
nopeaa muutostoimintaa ja samalla kärsivällistä tulosten odottelua ja sen to-
tuuden hyväksymistä, että jokainen meistä voi olla aktiivinen ja saada aikaan 
muutosta.

Artikkelissaan Hargreaves kirjoittaa edelleen kestävän johtamisen seitse-
mästä periaatteesta (syvyys, kestävyys, laajuus, oikeudenmukaisuus, moni-
naisuus, säilyttäminen ja säästeliäisyys), jotka hän on luonut Finkin kanssa ja 
toteaa, että kestävä johtaminen toimii nopeasti, oppii menneisyydestä ja erilai-
suudesta, on joustava paineen alla, kärsivällinen tuloksien suhteen eikä polta 
ihmisiä loppuun. Menestyvä johtaminen on kestävää johtamista – ei enempää 
eikä vähempää. (Hargreaves 2005, 108.)

Laadun kehittämistä vai arjen pyörittämistä

Koulun toiminnan laadulliseen kehittämiseen, jota voidaan myös pitää peda-
gogisena johtamisena – opetuksen ja oppimisen ohjaamisena – ei arjen pyörit-
tämisen ohessa jäänyt aikaa kovinkaan paljon. Koulupäivän aikana rehtorit ei-
vät pystyneet istumaan alas ja keskittymään koulun kehittämiselle olennaisiin, 



270 Anne Karikoski

pitkän tähtäimen suunnitelmiin muuten kuin satunnaisesti. Tietokoneen äärellä 
vietettyyn aikaan saattoi tietenkin liittyä joitakin toimintoja, jotka liittyivät 
kehittämiseen, mutta tällaiset hetket olivat lyhytkestoisia ja sisälsivät useita 
keskeytyksiä. Toisaalta kehittämisen kannalta tärkeitäkin päätöksiä oli tehtävä 
nopeasti ja yhtäkkiä sen kummempia miettimättä.

Leithwood kirjoittaa artikkelissaan, että koulun johtamisen erityispiirteet 
aiheuttavat rehtoreille ylimääräisiä työtehtäviä, joita ei ole vielä edes kunnolla 
selkiytetty ja joita ei ole kovinkaan helppo soveltaa johtajuuden kehittämisen 
hyväksi. Eniten Leithwoodin mielestä rehtoreitten työtä leimaavat koulutus-
poliittiset trendit. Hän toteaa, että monissa maissa nämä trendit ovat pyrkineet 
lisäämään koulujen tulosvastuullisuutta. Leithwood tarkastelee tätä tulosvas-
tuun vaatimusta neljästä eri näkökulmasta – markkinoinnin, desentralisaation, 
ammatillisuuden ja manageroinnin näkökulmista. Tulokset osoittivat, että jo-
kainen näkökulma vaatii koulun johtajalta erityisiä toimenpiteitä. Yrittäessään 
vastata kaikkiin koulutuspoliittisiin haasteisiin, rehtoreille tulee Leithwoodin 
mukaan ”tunne siitä, että heitä vedetään moneen suuntaan yhtä aikaa, kun 
käytännössä heitä vedetään moneen suuntaan yhtä aikaa” (Leithwood 2001, 
228).

Mintzberg (1973) toteaa, että rehtoreiden työmäärä on valtava ja se tulee 
vain entisestään lisääntymään. Rehtoreiden työtä leimaavat yhtäkkisyys, pirs-
taleisuus ja pintapuolisuus eikä heillä ole aikaa kehittää johtamistaan. Näin 
ollen he joutuvat keskittymään siihen, mikä on arkipäivää ja konkreettista, 
vaikka koulua koskevat monimutkaiset ongelmat vaatisivat heiltä refl ektoivaa 
ja tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa. (Mintzberg 1973, 173.)

Johtamiseen liittyvä toiminnan laadun arviointi on edelleen arka alue. 
Koulujen johtajat eivät ole vielä tottuneet arviointiin ja kaikenlainen ulkoinen 
tarkkailu pelottaa heitä. Edelleen pelätään muutoksia ja persoonaan kohdistu-
vaa kritiikkiä. Tässä on kuitenkin nähtävissä muutosta. Tällä hetkellä johta-
misvalmennuksiin liittyy kiinteästi erilaisten tuloskorttien käyttäminen sekä 
laadun parantamiseen tähtäävien strategioitten luominen. Tällaisen toiminnan 
siirtäminen koulun arkipäivään ei kuitenkaan ole helppoa eikä yksinkertaista. 
Onnistumisen kannalta olisi ensimmäiseksi saatava kaikki hyväksymään, että 
”tuloksia ei voi parantaa kuin toimintaa muuttamalla”. 

Pelkkä muutos muutoksen vuoksi ei kuitenkaan riitä. On huolehdittava 
myös siitä, että muutos on kestävää. Hargreaves ja Fink toteavat artikkelissaan, 
että viime vuosikymmenen aikana kiihtyvä muutosvauhti on johtanut myös 
nopeaan johtajien vaihtumiseen. Suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle ja 
myös koko ajan aikaisemmin tapahtuva eläkkeelle siirtyminen luovat epävar-
muutta ja jatkumattomuutta koulujen johtamiseen. Rehtorit vaihtavat koulua jo 
ennen kuin heistä tulee koulun sisäisen tiedon (insider knowledge) hallitsijoita. 
Rehtorin omasta tietämyksestä (inbound knowledge) tulee vallitseva, kehittä-
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mishankkeet katkeavat nopeasti ja niiden mahdollinen jatkuminen tapahtuu 
ikään kuin vahingossa. Hargreaves ja Fink korostavat, että kestävän muutok-
sen aikaansaamiseksi on otettava huomioon myös historiallinen näkökulma, 
jos halutaan, että muutokset ovat kestäviä eivätkä vain ohimeneviä kiinnostuk-
sen kohteita. (Hargreaves & Fink 2005, 19–20.) 

Alueen vaikutus koulun johtamiseen

Koko ajan monimutkaisimmaksi käyvät perhesuhteet ja eri kulttuureista tule-
vien oppilaiden määrän lisääntyminen eivät voi olla vaikuttamatta myös kou-
lun johtamistapaan. Toiminnan suuntautuminen vaikeisiin oppilashuollollisiin 
kysymyksiin ja vanhemmuuden tukemiseen vie rehtorilta energiaa ja aikaa. 
Tämä aika nipistetään koulun kehittämiseltä ja koulun toiminnan parantami-
selta. Ongelmien kasautuminen tietyille alueille on tosiasia, joka tulisi ottaa 
huomioon rehtorikoulutuksessa. Hyvällä alueella rehtori voi keskittyä tehok-
kaammin koulun kehittämiseen ja oppimistulosten parantamiseen sen sijaan, 
että hän joutuu jatkuvasti puuttumaan oppilashuollollisiin kysymyksiin koulun 
sisällä. 

Alueellisten erojen vaikutusta koulujen toimintaan ei ole kovinkaan pal-
jon tutkittu. Voidaan kuitenkin olettaa, että koulualueen väestön sosiaalinen ja 
taloudellinen asema vaikuttavat rehtoreiden työn laatuun ja suuntautumiseen. 
On hyvin ilmeistä, kuten muun muassa Kuusela (2002) on Helsingin ala- ja 
yläasteita tutkimalla havainnut, että heikomman tulo- ja koulutusasteen kou-
lualueilla lasten sosiaaliset ongelmat ovat suurempia ja koulujen suoritustaso 
heikompi. ”Pelkästään oppilaaksiottoalueiden väestörakenteelliset tekijät se-
littävät noin puolet koulujen välisistä eroista” (Kuusela, 2003, 23).

Helsingin opetustoimi on pyrkinyt tasoittamaan alueellisia eroja niin 
kutsutulla positiivisen diskriminaation indeksillä. Indeksiä varten jokaisen 
koulun oppilaaksiottoalueelta on laskettu seuraavat asukastiedot: yksinhuol-
tajien osuus lapsiperheistä, vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta, matalan 
koulutustason osuus yli 15-vuotiaista, kaupungin vuokra-asukkaiden osuus 
asukkaista, alueen yleinen työttömyysaste, toimeentulotukea saaneiden osuus 
sekä lapsiperheiden tulot. Tämän indeksin avulla voitiin koulujen välisiä eroja 
selittää tehokkaasti. Keskimääräinen selitysosuus oli noin 50 %. Koulun op-
pilaaksiottoalueen väestörakenne oli siis yhteydessä oppimistuloksiin. Ennen 
kaikkea asukkaiden koulutustaso ja toimeentulo nousivat keskeisiksi oppimis-
tulosten erojen selittäjiksi.

Day (2005) tutki kymmenen englantilaisen rehtorin toimintaa. Tutkimuk-
sen rehtorit olivat toimineet menestyksekkäästi huolimatta siitä, että heidän 
koulunsa olivat julkisin varoin toimivia ja sijaitsivat ns. haastavilla kaupun-
kialueilla. Tutkimuksen rehtorit kokivat, että ne ongelmat, jotka heidän kou-
lujaan kohtasivat, riippuivat hyvin pitkälle koulualueen sosiaalisesta ja po-
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liittisesta kontekstista. He ymmärsivät erittäin hyvin perhetaustan ja oppilaan 
motivaation ja sitoutumisen voimakkaan yhteyden. Tästä johtuen he tiesivät, 
ettei ongelmiin aina löytynyt koulun taholta ratkaisua. He myös asettivat ky-
seenalaisiksi ulkoiset määritelmät onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Dayn 
mukaan tutkimuksen rehtorit olivat sitä mieltä, etteivät oppimistulokset aina 
yksiselitteisesti peilaa opettajien pätevyyttä. Toisin sanoen he olivat sitä miel-
tä, että heidän koulunsa saavutuksia leimasivat ja jopa horjuttivat markkinoin-
ti, hallinnon uudistus sekä oppilaiden koostumus koulussa ja luokassa. (Day 
2005, 286.)

Tämän tutkimuksen koulut sijaitsivat eri puolilla Helsinkiä. Oppilaiden 
taustatekijät siis poikkesivat alueesta riippuen toisistaan. Näiden taustateki-
jöiden erojen vaikutusta koulukulttuuriin ja sitä kautta koulun johtamiseen ei 
voida kieltää. Monikulttuurisuus, yhä monimutkaisemmat perhesuhteet sekä 
vanhempien alhainen koulutus- ja tulotaso asettavat tietyille alueille omat 
haasteensa ja sitä kautta myös omat johtamistyylinsä. Oppilaiden vanhem-
pien taloudellinen asema ja koulualueen väestön sosiaalinen tila vaikuttavat 
myös opettajien ja rehtoreiden työn painopisteisiin. On selvää, että opettamis- 
ja johtamistyyli on erilaista sellaisessa koulussa, jossa rehtorin ajasta suurin 
osa menee oppilashuollollisiin, käytännön tasolla liikkuviin ongelmiin kuin 
koulussa, jossa ei työrauha- tai sosiaaliongelmia pahemmin esiinny. Taloudel-
lisesti heikommin menestyneillä koulualueilla esimerkiksi oppilaiden häiriö-
käyttäytyminen on yleisempää, poissaoloja on enemmän ja oppimistulokset 
ovat huonompia kuin paremmin toimeentulevilla alueilla. Tällöin koulutyötä 
leimaa enemmän kasvatuksellisten ja järjestyksenpitoon liittyvien yhteisöllis-
ten asioiden hoitaminen. Selvää on myös se, että opettajien hakeutuminen mai-
neeltaan parempiin kouluihin on yksi ratkaiseva tekijä oppimistulosten vertai-
lussa. Niin sanottuihin hyviin kouluihin hakeutuu hyviä opettajia runsaammin 
kuin muihin ja näin ollen rehtorilla on enemmän varaa valikoida kouluunsa 
juuri sellaisia opettajia, joita hän tarvitsee.

Linnakylä ja Välijärvi (2005) pohtivat kirjassaan oppilaiden sosioekono-
misen taustan vaikutusta koulujen maineeseen ja houkuttavuuteen. Oppilaan 
korkea sosioekonominen tausta vaikuttaa koulun ilmapiiriin myönteisesti. Kir-
joittajat toteavat: ”Näillä kouluilla on yleensä vähemmän työrauhaongelmia, 
paremmat oppilaiden ja opettajien väliset suhteet, korkeampi opettajien väli-
nen työmoraali ja parempi opiskeluilmapiiri, joka on suuntautunut akateemi-
sesti korkeatasoisiin suorituksiin. Niiden opetussuunnitelmat ovat usein kehit-
tyneempiä ja ne pyrkivät uudistamaan opetustaan tehokkaammin. Lahjakkaat 
ja motivoituneet opettajat todennäköisemmin haluavat sosioekonomiselta ase-
maltaan korkeampiin kouluihin.” (Linnakylä & Välijärvi 2005, 214.)

Kuusela toteaa tutkimuksessaan: ”Nykytilanne on huomattavasti vaikeam-
pi, sillä koulujen tuotos tuntuu olevan hyvin paljon sen panoksen seurausta, 
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jonka oppilaat tuovat mukanaan. Etuna on, että opettajat ja rehtorit voivat va-
pautua turhasta syyllisyyden taakasta. Riskinä taas on, että alistutaan koulu-
tukselliseen fatalismiin – eräänlaiseen ”kyllähän me, mutta kun tuo oppilasai-
nes…” ajatteluun. Jos tämän raportin jälkeen päädytään siihen, että äitien kou-
lutustaso määrää väistämättä kaiken, raportti on epäonnistunut tehtävässään.” 
(Kuusela 2003a, 25.)

OECD:n (2003) raportissa Mulford viittaa laajaan tutkimukseen oppimis-
tuloksiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa todettiin muun muassa, että 
koulun sijainti vaikutti oppimistuloksiin. Toisaalta oppilaiden sosioekonomi-
sella kotitaustalla oli oppimistuloksiin vielä merkittävämpi vaikutus kuin kou-
lun sijainnilla. Kotitausta vaikutti vahvasti myös oppilaiden osallisuuteen sekä 
heidän käsityksiinsä opettajan työstä. (Mulford 2003, 77.)

Bernelius (2006) tarkastelee artikkelissaan oppilaaksiottoalueiden sosioe-
konomista taustaa ja vertaa sitä oppimistuloksiin. Hän on huolissaan koulujen 
luokittelusta huono- ja hyvämaineisiin ja niiden kasautumista samoille alueil-
le. Hänen mukaansa oppimistulosten voimakas riippuvuus koulua ympäröivän 
alueen kaupunkirakenteesta merkitsee haastetta koulutuksellisen tasa-arvon 
tavoittelulle. ”Koulujen tasolla peruskoulumenestys näyttää periytyvän pait-
si sosiaalisesti, myös alueellisesti kaupunkirakenteellisen eriytymisen myötä” 
(Bernelius, Kvartti 3/2006, 12).

Tulevaisuus – mitä pitäisi tehdä – mitä halutaan 

Suurten ikäluokkien jäädessä pian eläkkeelle on kysymys koulun johtamisen 
tulevaisuudesta noussut voimakkaasti esille. Hallinnollisten tehtävien lisään-
tyminen, palkkauksen epäoikeudenmukaisuus (rehtorin palkka voi olla jopa 
huonompi kuin opettajan) ja yhä kirjavammaksi käyvä oppilasaines omine 
erityistarpeineen aiheuttavat huolestumista rehtorin työn vetovoimaisuudesta 
ja houkuttavuudesta. Selvää on, etteivät kutsumus tai työn arvostus, saati sit-
ten palkkaus, ole enää se houkutin. Mielenkiintoinen kysymys tuleekin ole-
maan miten rehtoriksi valikoidutaan – joudutaanko vai päästäänkö. Juusen-
aho (2004) toteaa väitöskirjassaan, että hänen haastattelemistaan rehtoreista 
(N=20) nuoremmat kokivat päässeensä rehtorin virkaan kun taas vanhemmat 
olivat joutuneet rehtoreiksi. Miehiä ja naisia vertailtaessa todettiin, että naiset 
kokivat useimmin päässeensä virkaan kun taas miehet olivat joutuneet reh-
toreiksi. Nuoret naiset painottivat miehiä enemmän hakeneensa itse avoinna 
ollutta tai avoinna olleita rehtoreiden virkoja. Vaikka nuoret miesrehtoritkin 
olivat itse hakeneet avoinna ollutta virkaa, he usein mainitsivat jonkin myön-
teisen rehtorikokemuksen (vararehtorius, rehtorin sijaisuus tms.) johtaneen 
heitä. (Juusenaho 2004, 87–88.)

Suuri osa rehtoreista tällä hetkellä on joutunut tai päässyt rehtoriksi ilman 
minkäänlaista etukäteisvalmennusta tai koulutusta. Johtaminen on opittu niin 
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sanotusti ”kantapään kautta” eli työtä tekemällä. Nyt näyttäisi siltä, että rehto-
rin ammattikuva on jämäköitymässä ja siihen tarvittavat taidot selkiytymässä. 
Koulun johtamiseen tähtäävien valmennuskoulutuksien määrä on lisääntynyt 
ja myös opettajilla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan koulun johtamista 
ja hallintoa. Tämän lisäksi koulun johtamiseen tähtääviä opintoja voidaan va-
lita jo opettajaksi kouluttautumisen yhteydessä. Tämän luulisi lisäävän mielen-
kiintoa koulun johtamiseen.

Jotta rehtorit jaksaisivat tulevaisuudessa hoitaa johtamistehtäväänsä, on 
huolehdittava heidän hyvinvoinnistaan muun muassa täydennyskoulutuksen 
ja tehtäväkuvan selkiyttämisen avulla. Koulun johtamiseen liittyvät tehtävät 
ovat muuttuneet liian moni-alaisiksi ja vaativat rehtoreilta sellaista moniam-
matillista osaamista, johon heillä ei ajanhallinnan ja jaksamisen kannalta ole 
edellytyksiä. Itsensä hajoittaminen moniin eri rooleihin ja ammattitaidon vaa-
teet myös sellaisilla alueilla, joihin he eivät ole saaneet koulutusta, aiheuttavat 
stressiä.

Täydennyskoulutuksen avulla tulisi nimenomaan huolehtia siitä, että rehto-
reiden koulutustausta (tutkinnot, opettajakokemus, johtamisvalmennukset) ja 
toimenkuva saataisiin vastaamaan toisiaan. Tällä hetkellä rehtorit eivät pysty 
hyödyntämään opettajakokemustaan tai johtamisvalmennuksissa opittuja, ni-
menomaan koulun kehittämiseen tähtääviä taitojaan käytännössä, koska käy-
täntö painottuu arkeen ja tunne-elämään liittyvien asioitten hoitoon.

Viraston taholta tarjotaan runsaasti lyhytkestoisia, puolen- tai kokopäivän 
pituisia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia, jotka sisältävät jatkuvasti uudis-
tuvien hallinnollisten ohjelmien käyttöopastuksia, taloudenhoitoon liittyviä 
ohjeistuksia ym. käytännön pyörittämiseen liittyviä tiedotustilaisuuksia. Ajan 
tasalla pysyäkseen rehtoreiden on välttämätöntä osallistua niihin. Tämä jo vaa-
tii useita poissaoloja koulusta, jonka vuoksi rehtorit eivät ole kovin innostu-
neita kehittämään omaa ammattitaitoaan, mikä vaatisi vielä useampia poissa-
olopäiviä koululta. Toisaalta Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos 
julkaisi keväällä 2006 raportin opettajien ja rehtorien täydennyskoulutuksesta. 
Raportissa todettiin, että täydennyskoulutukseen käytettävät voimavarat – aika 
ja raha – vähenivät selvästi vuodesta 1998 vuoteen 2005.

Rehtoreitten koulutus ja johtajuuteen valmentaminen ovat avainasemassa 
pohdittaessa nykyrehtorin pärjäämistä työssään. Taipale (2000) tutki PAL-me-
netelmän käyttöä rehtoreitten työn kehittämisessä ja viittasi Jakku-Sihvoseen 
ja Rusaseen (1999), jotka toteavat, että ”rehtorit tarvitsevat erilaista koulutusta, 
jota voidaan sisällöistä ja tavoitteista riippuen toteuttaa lyhyt- tai pitkäkestoisi-
na, omaan työhön tai oppilaitokseen liittyvinä kehittämishankkeina” (Taipale 
2000, 218). Taipale toteaa myös, että rehtorin työ on muuttunut vaativammak-
si ja uuden rehtorin sisäänajossa on mentoroinnin soveltaminen yleistymässä 
monissa maissa. Hänen tutkimuksensa rehtoreiden mukaan PAL-menetelmään 
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liittyvä varjostaminen koettiin hyvänä keinona tutkia koulun johtamista ja tu-
tustua johtamisen käytäntöön liittyviin näkökohtiin.

Leithwood (2001) toteaa tutkimuksensa lopuksi, että ehkä sen merkittävin 
tulos koskee tulevien rehtoreiden koulutusta. Hänen mielestään suurin osa niis-
tä johtamismalleista, joita käytetään rehtoreiden koulutuksissa ym. valmennuk-
sissa, koskettaa vain jäävuoren huippua, kun sitä verrataan niihin toimintoihin, 
joita tehokkaat rehtorit todellisuudessa käyttävät. Tällaiset rehtorit huomaavat 
usein liikkuvansa monissa erilaisissa konteksteissa, joista jokaisella on omat 
erityishaasteensa ja -vaatimuksensa. Leithwood toteaa, että niin kauan kuin ei 
ole käytettävissä jokaiselle tällaiselle kontekstille ominaisia johtamismalleja, 
johtamiskoulutus tulee olemaan täysin riittämätöntä. (Leithwood 2001, 229.)

EU:n raportissa (2007) on kerätty tietoja eri EU-maiden koulutustilanteesta 
ja koulutuksen uudistamiseen vaikuttavista tekijöistä. Julkaisun mukaan kou-
lutuksen uudistumiseen vaikuttavat muun muassa koulujen johtaminen, opet-
tajien kouluttaminen, koulujen näkeminen monipuolisina oppimiskeskuksina 
sekä koulujen varustaminen tarvittavilla resursseilla. Raportissa todetaan, että 
tällä hetkellä rehtoreiden työ eri maissa on liian hajanaista. Koulun johtami-
seen liittyvien tehtävien selkiyttämisen vaikeus on eurooppalainen ongelma. 
Taloudelliset ja sosiaaliset muutokset Euroopassa edellyttävät yhä mutkik-
kaampia haasteita myös opettajalle, mikä taas vaatii opettajakoulutuksen uu-
distumista. Koulun näkeminen monitoimikeskuksena on keino tuoda elinikäi-
sen oppimisen idea käytännön tasolle, mutta toteutuakseen se vaatii resurs-
seja. Elinikäiselle oppimiselle tärkeät toimenpiteet esimerkiksi inklusiivisen 
opetuksen järjestämiseksi, tarvitsevat enemmän resursseja kuin aikaisemmin. 
Nämä resurssit tulisi osoittaa ennen kaikkea varhaiseen puuttumiseen eli alku-
opetukseen ja siellä erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden tukemiseen. Rapor-
tin lopussa todetaan, että EU-maiden haaste on etsiä sellaisia koulutuksellisia 
resurssointikeinoja, jotka vaikuttavat tehokkaimmin oppimistulosten laatuun. 
(EU 2007, 105–111.)

Peruskoulun säilymisestä kaikille samanlaisena ja laadukkaana koulutus-
muotona ollaan huolissaan. Miten peruskoulu tulee säilyttämään asemansa 
elinvoimaisena ja luotettavana oppimisyhteisönä tulevaisuudessakin, vaatii 
vakavaa paneutumista asiaan. Jos julkinen koulutus ei enää ole houkuttelevaa, 
alkaa sen rinnalle nousta yksityisiä järjestelmiä, jotka paremmin vastaavat yk-
silöllisiin tarpeisiin. Charterkoulut, ”magneettikoulut” ynnä muut markkina-
voimien avulla toimivat koulut alkavat houkutella oppilaita, koska ne tarjoavat 
yksilöllisiä oppimispolkuja ja tukevat yksilöllisiä taipumuksia. 

Jotta peruskoulu voisi vastata tähän haasteeseen ja säilyä yhä arvostettu-
na koulumuotona muiden rinnalla, olisi huolehdittava sen kyvystä toimia asi-
akkaiden vaatimusten mukaisesti. Tähän haasteeseen on Helsingissä tartuttu 
käynnistämällä koulujen itsearviointityö. Jokainen helsinkiläinen koulu toteut-
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taa EFQM-järjestelmän mukaisen johtamisen ja suorituskyvyn itsearvioinnin 
vuoden 2009 loppuun mennessä. Lukuvuoden 2008–2009 avajaistilaisuudessa 
opetusministeri Sarkomaa puhui koulutuksen säilyttämisestä laadukkaana ja 
totesi, että ”perusopetukseen on tulossa laatukriteerit”. Yksi edellytys tällai-
sen itsearviointityön järkevälle toteuttamiselle ja hyödyntämiselle on rehtorin 
työhön panostaminen. Ilman aikaa ja resursseja ei rehtorikaan pysty tekemään 
ihmeitä. 

Tämä tutkimus osoitti, että ristiriita hallinnollisen ja pedagogisen johtami-
sen välillä on edelleen olemassa. Ongelma ei tule ratkeamaan sillä, että peda-
gogista puolta lisätään laatimalla uusia lomakkeita, joita täyttämällä rehtorit 
osoittavat hoitaneensa pedagogisen osuuden johtamisessaan. Ongelma ei tule 
ratkeamaan myöskään sillä, että rehtoreiden pedagogista osaamista lisätään 
koulutuksien avulla. Ongelma ratkeaa sillä, että

• hallinnollisia rutiinitehtäviä keskitetään
• rehtorin rooli ja toimenkuva selkiytetään 
• linjanjohtajan toimimista kaikkien helsinkiläisten koulujen lähimpänä 

esimiehenä hajautetaan järkevämmin
• rehtorin opetusvelvollisuus poistetaan kokonaan ja apulaisrehtorin ope-

tusvelvollisuus muutetaan pienemmäksi
• kouluissa toimii kokopäiväinen sihteeri
• viraston tuki vaikeissa oppilas- ja opettajatapauksissa saadaan tehok-

kaammaksi (kriisiryhmä rehtoreita varten)
• rehtorin joutuminen mediamyllytykseen estetään ja tiedotus hoidetaan 

viraston kautta
• johtajuuden tehokkaaseen jakamiseen osoitetaan resurssia mm. palkka-

uksen avulla 
• koulujen alueellista verkostoitumista parannetaan, jolloin niiden suo-

ritustasoa ja hyviä käytänteitä voidaan käyttää hyväksi omaa koulua 
kehitettäessä

• pedagogisen johtamisen onnistumiseksi kouluille annetaan tietoa nii-
den suoritustasosta, jonka perusteella on mahdollista laatia järkeviä ke-
hittämisstrategioita

Aika hyvä rehtoriksi

Tämä tutkimus alkoi esipuheella, jossa viittasin Aapelin romaaniin Pikku Pie-
tarin piha. Pikku Pietarin pihan kaltaista yhteisöllisyyttä tuskin on enää mah-
dollista luoda, mutta siihen viittaavaa yhdessä välittämistä ja lapsen kokonais-
valtaiseen kasvuun ja kehitykseen tähtäävää toimintaa on onneksi jo näkyvis-
sä. Kyseisen pihapiirin kaltainen yhteisöllisyyden luominen, ongelmiin puut-
tuminen sekä jatkuva vuorovaikutus ihmisten kesken tulevat entistä enemmän 
korostumaan tulevaisuuden johtamistehtävässä. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys 
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eivät enää ole toistensa vastakohtia vaan toisiaan tukevia arvoja. On kysymys 
ihmisten johtamisesta, jonka onnistuminen edellyttää herkkyyttä havainnoida 
ympäristön muutoksia, tulevaisuuden signaaleja sekä ihmisten välisiä tunne-
tiloja. Onnistuakseen tässä rehtorit tarvitsevat enemmän aikaa keskittyä oman 
koulunsa kehittämiseen ja oman koulunsa ihmisistä huolehtimiseen. 

Sydämen sivistykseen kuuluvat hyvyyden, nöyryyden sekä arkipäivän vii-
sauden lisäksi myös itseluottamus ja mielen tasapaino. Huumorinkaan merki-
tystä ei voida väheksyä. Näitä kaikkia ominaisuuksia oli Pietarin äitipuolella 
Karoliinalla. Näitä kaikkia ominaisuuksia vaaditaan myös tulevaisuuden reh-
torilta.

Aika hyvä – riittäköön se tulevaisuudessakin!
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Liite 1. Johtosääntö johtokunnan tehtävistä

Helsingin opetustoimen johtosäännön (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 27.10.2004)10 
§:n mukaan johtokunnan tehtävänä on

hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai oppilaitoksessa sovel-1. 
lettavat järjestysmääräykset 
tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämi-2. 
seen liittyvistä koulu- tai oppilaitoskohtaisista suunnitelmista
hyväksyä vuosittain peruskoulun, lukion ja aikuislukion opetussuunnitel-3. 
maan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 7 §:n 9 kohdassa mainittuja 
vuotuisia työaikoja
hyväksyä koulun ja oppilaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 4. 
tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ohjaajana 5. 
toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskun-
nan ja kerhojen säännöt 
erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opis-6. 
kelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täy-
täntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion ja ammatil-
lisen oppilaitoksen opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on 
tutkimuksen alaisena rikoksesta 
päättää säädetyissä tapauksissa opiskeluoikeuden menettämisestä ammatilli-7. 
sessa koulutuksessa
asettaa ammatillisen oppilaitoksen ammatilliset neuvottelukunnat 8. 
suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät 9. 
asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä 10. 
asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta 
on määrätty. 

Liite 2. Johtosääntö rehtorin tehtävistä

Helsingin opetustoimen johtosäännön (Kaupunginvaltuuston hyväksymä 27.10.2004) 
22 §:n mukaan peruskoulun rehtorin tehtävänä on ellei toisin ole määrätty tai ellei hän 
ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

ottaa oppilaat kouluun sekä koulun aamu- ja iltapäivätoimintaan1. 
rajoittaa perustellusta syystä oikeutta päästä seuraamaan opetusta 2. 
myöntää lupa koulusta poissaoloon3. 
antaa oppilaalle kirjallinen varoitus4. 
antaa päättötodistus, erotodistus ja todistus oppimäärän suorittamisesta5. 
vastata valvontojen järjestämisestä6. 
päättää säädetystä uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämi-7. 
sestä
ilmoittaa huoltajille koulun opetussuunnitelmasta sekä siihen liittyvästä 8. 
suunnitelmasta
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päättää opetusharjoittelijan ottamisesta ja määrätä valvova opettaja asian-9. 
omaista opettajaa kuultuaan
muuttaa oppilaan huoltajaa kuultuaan tämän valitsema aine tai oppimäärä toi-10. 
seksi, jos ope tusta ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää oppilaan omassa 
eikä muussa koulussa
päättää henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmas-11. 
ta
järjestää säädetty erityinen tutkinto12. 
järjestää kuulustelu peruskoulun toiselle tai sitä ylemmälle vuosiluokalle pyr-13. 
kivälle oppilaalle, jollei oppilaalla ole todistusta edellisen vuosiluokan oppi-
määrän suorittamisesta
koordinoida koulun alueella toteutettavaa oppilaiden aamu- ja iltapäivätoi-14. 
mintaa ja vastata koulussa toteutettavasta toiminnasta
päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä 15. 
vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin
päättää opetuksessa käytettävien oppikirjojen ja niihin rinnastettavan oppi-16. 
materiaalin käyttöön ottamisesta
päättää oppilaan oikeudesta jatkaa koulunkäyntiä perusopetuksen oppimää-17. 
rän suorittamista varten, vaikka tämä ei ole oppivelvollinen
seurata perusopetukseen osallistuvan oppilaan poissaoloja ja ilmoittaa luvat-18. 
tomista poissaoloista oppilaan huoltajalle
valvoa oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 19. 
laaditun suunnitelman noudattamista ja toteutumista
huolehtia siitä, että oppilaalle, jonka käyttäyty minen on aiheuttanut kirjalli-20. 
sen varoituksen tai määräaikaisen erottamisen tai jolta on evätty opetus jäljel-
lä olevan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava oppilashuolto
huolehtia siitä, että perusopetuksesta erotetulle oppilaalle järjestetään opetus, 21. 
joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja 
opetusryhmänsä edistymisestä, ja että perusopetuksesta erotetulle oppilaalle 
laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jon-
ka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan.

Liite 3. Teemahaastattelurunko ja kysymykset

Haastattelurunko
Haastattelun runko sisälsi samoja teemoja kuin varjostusaineisto. Kysymysten asettelu, 
järjestys ja määrä oli jokaisella rehtorilla erilainen riippuen muun muassa siitä kuinka 
laajasti rehtorit kysymyksiin vastasivat. Joistakin aihepiireistä ei tarvinnut lisäkysy-
myksiä tehdä, koska vastaus tuli ilmi jonkun toisen aihepiirin yhteydessä. Haastattelu-
kysymykset käsittelivät seuraavia aihepiirejä.

strategiat- 
vaikein – onnistunein tilanne johtamisessa- 
henkilökunnan motivointi – vuorovaikutus- 
visiointi- 
johtajuuden jakaminen – yhteistyö- 
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verkostoituminen- 
rajoitukset/itsenäisyys- 
oma jaksaminen – kannusteet – tunnetaidot- 
ajan/tiedonhallinta- 

Haastattelukysymykset
Rehtori A
Miten käsität sanan strategia?
Onko sinulla tällaisia sisäänrakennettuja keinoja, joilla käsittelet tilanteita.
Pystytkö kuvittelemaan jonkin tilanteen, jossa olet onnistunut. Millä alueella johtami-
sessa koet onnistuneesi? Ja miksi?
Miksi alaisesi kokevat sinut niin turvallisena ja luottavat sinuun. Miten se näkyy käy-
tännössä?
Millaisilla keinoilla sitoutat/motivoit opettajasi työhön? Miten innostat heidät teke-
mään työnsä hyvin?
Miten huolehdit siitä, että opettajat pysyvät ”ajan hermolla”. Missä koulu menee ja 
mitkä ovat tavoitteet?
Onko teillä siis kiinteä kokousaika viikoittain? Onko tiimityötä sen lisäksi?
Mihin haluat koulua kehittää? Visio? 
Millaisia sidosryhmiä sinulla on?
Millaisia strategioita sinulla on avoimuuden suhteen?
Kun ajattelet niitä paineita, joita työhösi kohdistuu viraston, vanhempien, opettajien, 
oppilaiden ym. taholta, niin tunnetko kuitenkin olevasi vapaa/itsenäinen kehittämään 
kouluasi? 
Oltiinko 10 vuotta sitten vapaampia/itsenäisempiä kuin nyt?
Miten huolehdit omasta osaamisestasi? Mistä saat apua?
Verkostoituminen?
Minkälainen henkilöstöstrategia? Miten seuraat?
Minkälainen arviointimenetelmä sinulla on? Miten arvioit oman koulusi arkipäivän 
toimintaa? 
Miten itse pysyt ajan hermolla?
Miten pärjäät lisääntyneen työtaakan kanssa? Miten jaksat 20 vuotta eteenpäin?
Miten hallitset kaaostunnelman koulupäivän aikana?
Miten hallitset tietotulvaa? Miten pystyt ohjaamaan opettajiasi tiedon hallinnassa ja 
välittämisessä.
Sanot, että perustehtävä on opettaminen. Missä on määritelty, mitä se opettaminen on.
Mikä on ollut rajuin tilanne, mihin olet rehtoriutesi aikana joutunut
Mikä on suurin nautinto tässä työssä? Mistä saat kipinää?

Rehtori B
Tunnetko olevasi vapaa kehittämään kouluasi ja tuomaan omia arvojasi arkityöhön.
Miten rajoittaminen tapahtuu?
Miten erotat työssäsi hallinnon ja koulun arjen.
Sait siis itse valita kaikki työntekijäsi?
Miten motivoit henkilöstöäsi tekemään työnsä hyvin?
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Miten tehdään yhteistyötä?
Oliko tämä se vaikea juttu, jota pyysin sinua miettimään.
Missä onnistut parhaiten?
Oliko teillä yhteinen näkemys siitä, minkälaisen koulun te haluatte rakentaa ja miten.
Miten olet verkostoitunut?
Miten hallitset räjähdysmäisesti lisääntynyttä tiedon määrää?
Miten jaat aikasi? Miten saat ajan riittämään?

Rehtori C
Nykyjohtajuuden haasteita?
Mitä muita strategioita sinulla on?
Miten olet jakanut johtajuutesi? Onko sinulla johtoryhmä apunasi?
Mikä sinua kannustaa? Mikä saa sinut tekemään töitä?
Mikä on ollut rajuin tilanne rehtoriutesi aikana?
Sanoit olevasi nopea päätöksentekijä. Miten pystyt siihen? Millä keinolla?
Miten motivoit henkilökuntaasi?

Rehtori D
Mihin olet kouluasi kehittämässä? Millainen strategia?
Miten teet yhteistyötä alueen kanssa?
Tunnetko olevasi vapaa kehittämään tätä kouluasi?
Millä tavoin itse saat kannustusta?
Millaisia pärjäämiskeinoja? Miten jaksat?
Miten olet verkostoitunut?
Miten motivoit henkilökuntaasi?
Millaisia rajoituksia kohtaat työssäsi?
Mikä on ollut vaikein tilanne ja mikä on taas ollut sellainen mikä on onnistunut.

Rehtori E
Miten johtaminen on mielestäsi muuttunut viimeisten 10 vuoden aikana? 
Millaisia taitoja tarvitset pärjätäksesi?
Miten hallitset sitä tietomäärää, joka kansliaasi virtaa. Miten kaikki strategiat yms. 
pysyvät ”hyppysissäsi”?
Voisitko täsmentää sitä, mikä on työssäsi tärkeintä?
Ajatteletko, että tämä lapsen hyvinvointi ja oppiminen voisi olla sinun visiosi.
Luuletko, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen laatuun.
Tunnetko olevasi vapaa kehittämään tätä visiotasi? Mikä sinua rajoittaa tämän vision 
toteuttamisessa?
Miten olet verkostoitunut? Keneltä kysyt neuvoa?
Mikä estää sinua toimimasta niin kuin haluaisit?
Millä tavoin motivoit opettajiasi?
Miten rakennat yhteistyötä?
Onko tämä yksi keino parantaa opettamisen laatua?
Miten arvioit koulusi toimintaa?
Miten arvioit omaa työtäsi/itseäsi?
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Saatko paljon palautetta toiminnastasi?
Millaisia pärjäämiskeinoja sinulla on? Miten pärjäät/jaksat?
Mikä on ollut vaikein tilanne, jonka olet työssäsi kohdannut.
Missä olet onnistunut hyvin? Mitä teit? Mitkä tilanteet hallitset hyvin?
Päivän aikana joudut tekemään nopeita päätöksiä ja ratkaisuja erilaisetn asioitten suh-
teen. Miten niistä selviät?
Tunnetko alueesi tarpeet? Kuinka paljon teillä on alueellista yhteistyötä?
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JOHTAJUUSARVIO

 

 
  ei    erittäin 

  lainkaan   hyvin 

 

AMMATILLINEN OSAAMINEN    

  1 2 3 4 5 6 
1. Pidän nykyisestä työstäni.       

2. Työni tarjoaa minulle riittävästi haasteita.       
3. Selviydyn työstäni hyvin.       

4. Minulla on hyvä osaaminen työtehtäviini.       

5. Kehitän itseäni jatkuvasti ammatillisesti.       
6. Saan muilta riittävästi palautetta.       
7. Teen sitä mitä todella haluan.       
8. Minulla on selkeät tavoitteet työssäni.       
9. Tulen hyvin toimeen kaikkien ihmisten kanssa  
10. työpaikallani.       
11. Minulla on tunne, että on mukava mennä töihin.       

 

 

VUOROVAIKUTUSOSAAMINEN 
  

Jämäkkyys 

12. Teen päätöksiä ja toimin niiden mukaan vaikka       

   kaikki eivät olisi samaa mieltä.  

13. Esitän asiani tarvittaessa voimakkaasti ja       

   vakuuttavalla tavalla. 

14. En pelkää kohdata ja käsitellä ongelmia.       

15. Osaan kantaa vastuun vaikeissa ja yllättävissä 

   tilanteissa.       

16. Puutun avoimesti ja suoraan tilanteisiin, joissa näen, 

   ettei suoritustaso ole riittävä.       

 

Empaattisuus 

17. Olen hyvä kuuntelija.       

18. Pystyn eläytymään toisten ajatuksiin ja tunteisiin.       

19. Ihmiset puhuvat minulle hyvin henkilökohtaisista  

   asioistaan ja tunteistaan.       

20. Pyrin huomioimaan aina kaikki ryhmän jäsenet.       

21. Osaan huomioida ihmisten erilaisuuden ja toimia 

   tilanteen mukaan.       

 

Kommunikointi 

22. Esitän viestini selkeästi ja riittävän usein.       

23. Pyrin aina varmistamaan onko viestini mennyt perille 

   (kuittaus)       

24. Olen hyvä ja vakuuttava esiintyjä myös isolle joukolle.       

Liite 4. Itsearviointilomake
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25. Pyrin aina kun mahdollista dialogiin eli avoimeen 

   ajatusten vaihtoon.       

26. Uhraan yleensä paljon aikaa asioiden kommunikointiin.       

 

Vaikuttaminen 

27. Saan ryhmän hyväksymään helposti ajatuksiani kun       

 olen todella innostunut asiasta. 

28. Jos ryhmä tarvitsee puolestapuhujan, minut yleensä       

   valitaan tehtävään. 

29. Minulla on kyky tehdä voimakas ja myönteinen       

 vaikutus suurimpaan osaan ihmisistä. 

30. Pystyn ottamaan tilanteen kuin tilanteen hallintaani       

   silloin kun täytyy. 

31. Pystyn sovittelemaan ihmisten välisiä erimielisyyksiä       

   niin, että ongelmat ratkeavat. 

 

Avoimuus 

32. Pyydän usein palautetta muilta ja käytän sen hyväkseni.       

33. Jaan vapaasti ajatukseni, mielipiteeni ja odotukseni 

   muiden kanssa.       

34. Annan myös itse jatkuvasti palautetta ympäristölleni.       

35. Olen aina innostunut uusille ideoille, aloitteille ja  

   innovaatioille.       

36. Pystyn olemaan välitön kaiken tyyppisten ihmisten 

   kanssa.       

 

Verkoston rakentaminen 

37. Minulla on laaja verkosto kollegoja organisaation        

   sisällä ja ulkopuolella. 

38. Olen arvostettu asiantuntija myös oman organisaation       

   ulkopuolella. 

39. Tunnen riittävästi työni kannalta tärkeitä ihmisiä.       

40. Käytän luottamustoimia ja asiantuntijatehtäviä 

   oman verkostoni rakentamiseen.       

41. Käyn esiintymässä kotimaisissa ja kansainvälisissä 

   seminaareissa.       

 

 

JOHTAMISOSAAMINEN 

 
Visiointi 

42. Minulla on alalla tarvittavaa näkemystä ja rohkeutta.       

43. Osaan luoda vaikuttavan ja voimakkaan vision.       

44. Osaan kommunikoida visioni ja saan muut 

   innostumaan.       

45. Minulla on kyky hahmottaa laajoja 

   vuorovaikutussuhteita ja nähdä kokonaisvaltaisesti.       

46. Osaan konkretisoida strategian mitattaviksi 

   tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.       
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Tuloksellisuus 

47. Olen sitoutunut tehtäviini ja vien asiat aina        

   päätökseen. 

48. Johdan parhaiten omalla esimerkilläni.       

49. Asetan itselleni selkeät suoritustavoitteet, 

   joita seuraan.       

50. Yritän aina etsiä parempia, nopeampia ja  

   tehokkaampia tapoja tehdä asiat.       

51. Minulla on voimakas halu onnistua kaikessa 

   mihin ryhdyn.       

 

Valtuuttaminen 

52. Osaan delegoida haastavia tehtäviä alaisteni kykyjen        

   mukaan.  

53. Tehtävänäni on motivoida ja organisoida onnistumisia       

   lähiympäristössäni. 

54. Luon kulttuurin, jossa ihmiset pystyvät nauttimaan        

   työstään. 

55. Pyrin kohtaamaan jokaisen yksilönä ja huomioimaan       

   hänen tarpeensa ja tunteensa. 

56. Luotan ihmisiin antamalla heille vapauksia, valtaa,        

   resursseja ja tietoja. 

 

Tiimin (=johtoryhmä, kehittämisryhmä) johtaminen 

57. Osaan johtaa luontevasti ja tehokkaasti       

   tiimin toimintaa. 

58. Luon ja ylläpidän positiivista ilmapiiriä tiimissä.       

59. Tunnistan ja käytän tiimin jäsenten erilaista osaamista.       

60. Varmistan aina, että tiimi saavuttaa sille asetetut  

   tavoitteet tehokkaasti.       

61. Asetan tiimin tavoitteet omien henkilökohtaisten 

   tavoitteiden edelle.       

 

Valmentaminen 

62. Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on johtamisen       

   opettaminen tiimille (=johtoryhmälle). 

63. Käyn säännöllisesti suunnittelu- ja kehityskeskustelut       

   kaikkien alaisteni kanssa. 

64. Annan jatkuvasti palautetta muille.       

65. Motivoin muita ja saan heidät yrittämään parastaan.       

66. Käytän omaa aikaani tiimin (=johtoryhmän)  

   kehittämiseen.       

 

Muutoksen johtaminen 

67. Sitoutan ihmiset muutoksiin jo muutoksen       

 suunnitteluvaiheessa. 

68. Tunnistan ja pyrin poistamaan esteitä muutoksen tieltä.       

69. Kommunikoin saavutuksista, tuloksista ja muutoksen 

   edistymisestä.       
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70. Olen aina valmis muutoksiin ja muuttamaan myös  

   itseäni.       

71. Osaan joustavasti ja tehokkaasti toimia uusissa tilanteissa  

   ja ryhmissä.       

 

 

TEHOKKUUSOSAAMINEN 

 
Havaitseminen 

72. Minua arvostetaan alani asiantuntijana.       

73. Pyrin aktiivisesti tarkastelemaan asioita uudenlaisista 

   näkökulmista.       

74. Ennakoin tilanteita eli mietin vaihtoehtoisia skenaarioita.       

75. Arvioin asioita objektiivisesti, jottei omat 

   henkilökohtaiset arvostukseni vääristä havaintojani.       

76. Suhtaudun toisten esittämiin mielipiteisiin ja ehdotuksiin 

   avoimesti ja ennakkoluulottomasti.       

 

Analysointi 

77. Pystyn käsittelemään mutkikkaita kokonaisuuksia ja       

   moniselitteisiä ongelmia. 

78. Osaan asettaa asiat nopeasti laajempiin yhteyksiin        

   eli nähdä kokonaisuuksia. 

79. Erittelen ongelmat helpommin käsiteltäviin osiin.       

80. Käsittelen asioita johdonmukaisesti ja selkeästi.       

81. Paneudun asioihin syvällisesti ja perusteellisesti.       

 

Päätöksenteko 

82. Olen hyvä ja nopea päätöksentekijä.       

83. Minulla on vakiintunut tapa tai menetelmä,  

   jota käytän tehdessäni tärkeitä päätöksiä.       

84. Pystyn olemaan päättäväinen, kun painetilanne  

   edellyttää välitöntä päätöstä ja toimintaa.       

85. Pystyn ratkaisemaan ongelmia ja tekemään päätöksiä 

   tehokkaasti.       

86. Pystyn yhdistelemään erilaisia näkemyksiä ja edistämään  

   yhteispäätösten syntymistä ristiriitatilanteissa.       

 

Toimintatarmo 

87. Asetan täsmällisiä tavoitteita uralleni ja elämälleni.       

88. Pystyn viemään päätökseen aloittamani asiat.       

89. Pidän enemmän haasteellisista tehtävistä, joihin sisältyy  

   hieman epäonnistumisen riskiäkin.       

90. Minulla on taipumus olla sitkeä, kun edessäni on  

   vaikea ongelma.       

91. Minulla on voimakas halu onnistua kaikessa mihin  

   ryhdyn.       
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Ajanhallinta 

92. Minulla on kyky priorisoida tehtäväni tehokkaasti       

   henkilökohtaisen aikataulun muotoon. 

93. Minulla on hyvä kyky suunnitella ja suoriutua työstäni       

   aikataulun mukaisesti. 

94. Olen tehokas ja hyvin järjestelmällinen ihminen.       

95. Pystyn työskentelemään tehokkaasti usean tehtävän parissa 

   samanaikaisesti hyvin tuloksin.       

96. Hallitsen tehtäväni ja velvollisuuteni pikemminkin 

   kuin ne minua.       

 

Uudistuminen 

97. Minun on helppo keksiä uusia ideoita ja omaperäisiä       

   ratkaisuja. 

98. Hakeudun tilanteisiin, jotka antavat mahdollisuuden        

   kokeilla uutta. 

99. Näen ongelmat mahdollisuuksina ja haasteina.       

100. En ole tosikko vaan näen myös asioiden humoristiset 

   puolet.       

101. Taistelen tietoisesti urautumistani vastaan.       

 

 

HYVINVOINTIOSAAMINEN 
102. Fyysinen kuntoni on erinomainen.       

103. Syön terveellisesti.       

104. Harrastan riittävästi liikuntaa.       

105. Nukun riittävästi ja hyvin.       

106. En käytä liikaa alkoholia.       

107. En tupakoi.       

108. Painoni on sopiva.       

109. Käsittääkseni olen täysin terve.       

110. Olen erittäin harvoin kipeä.       

111. Osaan vain olla ja levätä riittävästi tarvittaessa.       

 

Psyykkinen kunto 

112. Tunnen itseni vireäksi ja energiseksi.       

113. Minulle on helppoa oppia uusia asioita.       

114. Oloni on yleensä vapautunut, eivätkä asiat        

   ahdista minua. 

115. Yleensä olen iloinen ja hyvällä mielellä.       

116. Osaan kuunnella omia tunteitani ja olen tietoinen niistä.       

117. Olen mielestäni hyvä tyyppi ja arvostan itseäni.       

118. Minun on helppo tehdä päätöksiä.       

119. Olen hyvässä tasapainossa itseni ja ympäristöni kanssa.       

120. Yleensä en pelkää epäonnistumisia.       

121. En ole stressaantunut.       

 

Sosiaalinen kunto 

122. Tulen hyvin toimeen muiden kanssa.       

123. Minulla on riittävästi ystäviä.       
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124. Minulla on ihminen/ihmisiä, joille voin uskoutua ja puhua 

   avoimesti ongelmistani.       

125. Parisuhteeni on kunnossa.*       

126. Lasteni kanssa minulla menee hyvin.*       

127. Minulla on riittävästi mielenkiintoisia harrastuksia.       

128. Yleensä minusta pidetään tosi paljon.       

129. Tapaan riittävästi ihmisiä vapaa-aikanani.       

130. Osaan irrottautua ja juhlia tarvittaessa.       

131. Olen reilu työtovereilleni.       

 

* Jos et voi vastata väittämiin 124 ja 125, jätä ne väliin. 

 

Henkinen kunto 

132. Olen sopusoinnussa arvojeni kanssa.       

133. Koen, että elämälläni on tarkoitus.       

134. Minulla on selkeät tavoitteet elämässä.       

135. Tiedän, mitkä ovat tärkeimmät arvoni.       

136. Etsin aktiivisesti henkisiä virikkeitä.       

137. Kehitän itseäni jatkuvasti ja opiskelen uusia asioita.       

138. Pyrin aina totuuteen.       

139. Arvostan ympärilläni kaikkea kaunista.       

140. Myös hyvyys on minulle yksi päämäärä elämässäni.       

141. Osaan pysähtyä ja rauhoittua säännöllisesti.       

 

Stressinhallinta 

142. Hallitsen hyvin jännittyneisyyteni ja olen oppinut       

 terveellisiä rentoutumiskeinoja. 

143. Pystyn rentoutumaan kovan päivän jälkeen ja        

   nukahtamaan helposti illalla. 

144. Työmääräni on kohtuullinen ja pystyn hallitsemaan sen.       

145. Vaikka teen paljon töitä minulla on tunne, että saan siitä 

   enemmän energiaa kuin se vie.       

146. Olen oppinut hyvin tasapainottamaan työn ja muut  

   elämäni osa-alueet.       

 

Nöyryys 

147. Olen tietoinen omista rajoituksistani.       

148. Opin systemaattisesti omista virheistäni.       

149. Tunnustan avoimesti muiden merkityksen omille       

   onnistumisilleni. 

150. Osaan nauttia onnistumisistani säilyttäen samalla        

   nöyryyden. 

151. Kohtelen ihmisiä oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.       

 

 

ITSELUOTTAMUS 
152. Luotan itseeni ja tulen hyvin toimeen itseni kanssa.       

153. Minun on helppo luoda hyviä ihmissuhteita.       

154. Pystyn hyväksymään itseni ja toiset sellaisina kuin       

   he ovat. 
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155. Minua pidetään tehokkaana organisoijana tai       

   johtajana. 

156. Olen utelias ja avoin kaikelle uudelle omassa työssäni.       

157. Arvostan itseäni henkilönä.      

  

158. Pidän tilaisuuksista, joissa on vieraita henkilöitä ja        

   tutustun heihin mielelläni. 

159. Arvostan itseäni ja pidän itsestäni sellaisena kuin olen.       

160. Useimmat asiat ovat minulle mahdollisia, jos vain itse 

   uskon siihen.       

161. Olen innostunut itsestäni, omista kyvyistäni ja 

   mahdollisuuksistani, joita voin edelleen kehittää.       
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Laatu

Tiedonkulku koulun sisällä
Opetussuunnitelma
Primus-ohjelman hallinta
Lisätilojen saaminen koululle
Luokkatoimikuntien perustaminen 
Kieliohjelman järkevyys 
(alueen yhtenäisyys)
Tyhy-kysely
Suojelusuunnitelman laatiminen
Hautomo-projekti

Arki

Sähköposti
Muu posti
Pääsy kouluun – avaimet – murtohälytys
Iltakäyttöanomukset
Iltakäytön peruminen
Vanhempainiltojen valmistelu
Keskustelut ja arjen suunnittelut opettajien kanssa
Kuuluttamiset arjen asioista
Vaikeiden oppilasasioiden hoitaminen
Vanhempien tiedustelut
Vierailevista opettajista huolehtiminen (Islam ym.)
Opettajan virkavapaus 
Urheilupäivän eväät – keittiö
Laskujen käsittely
Kotiopetuksen suunnittelu
Erityisoppilaan sijoittaminen
Integraatiot
Kielivalinnat
Luokissa vierailut
Ohr:n aikataulu
Oman viikko-ohjelman laatiminen ja lähettäminen
Tiedotteiden laatiminen (soitto bussifi rmaan)
Jk.n puheenjohtajan soitto
Ruokalan verhojen laskutus ja ompeleminen
Muualta siirtyvän oppilaan ops ja tukeminen
Lykkäysanomus
Liikuntaohjelman testaajien seuraaminen
Sijaiseksi tarjoutuva soittaa
Ryhmäkirjeen lukeminen
Oppilaiden valinnat kakkosella
Koulutulokkaiden lista
Oppilaan vanhemman kuolemi-
nen - kriisisuunnitelma
Luokkien sijoittelu pääkoululle ja sivupisteeseen
Matematiikan opettaminen
Päiväkodin yhteinen vanhempainilta

Liite 5. Rehtori A:n toimintojen luokitus laadun, arjen, tunnetaitojen 
sekä strategioitten suhteen
Rehtori A
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Strategia

Opettajille tulevien infojen sijoituspai-
kan suunnittelu
Keskustelu kouluisännän kanssa opet-
tajien pääsystä koululle
Vanhempainillan suunnittelu
Opettajakokouksen suunnittelu
Ongelmaoppilaan tilanteen selvittely ja 
suunnittelu
Neuvon kysyminen kollegoilta
Talviurheilupäivän suunnittelu opetta-
jan, emännän ja kouluhuoltajan kanssa
Erityisoppilaiden tilanteiden selvittely 
kuraattorin kanssa
Oppilaiden puhuttelu
Koulun tilojen käytön laajentaminen
Ohr-kokouksen aikataulutus
Oman viikko-ohjelman laatiminen
Johtokunnan puheenjohtajan kanssa 
keskustelu
Sihteerin kanssa keskustelu
Vanhemman kanssa keskustelu kou-
luun siirtymisestä
Pelastussuunnitelman vastuuhenkilön 
kanssa keskustelu
Opettajille info kouluun siirtyvästä 
oppilaasta
Lomakkeen etsiminen koneelta
Yhteys päiväkotiin
Kollegalle tietoa
”Hautomisprojektin” suunnittelu opet-
tajien kanssa
Koulutulokkaiden eo-anomusten jär-
jestely 
Tiedustelu oppilaiden retkistä
Koulutulokkaiden ja kakkosluokka-
laisten tilanteen selvittely seuraavaa 
syksyä varten
Isänsä menettäneen oppilaan tilanteen 
käsittely
Palaveri päiväkotien kanssa

Tunne

Nauru (iloinen)
Otsan rypistys (haluaa selityksen)
Pyytää ehdotuksia (kouluisäntä)
Tunnustaa mokansa
Pahoittelee kerhon peruuttamista
Iloinen tervehdys (opettaja, ääni kirkas, hymyilevä)
Iloinen keskustelu opehuoneessa 
Anteeksipyyntö
Pysäyttää opettajat hymyillen ja kädet levällään
Rauhallinen, tasainen puhe
Harmistuu opettajan poissaolosta kokouksesta
Katsoo silmiin, kuuntelee
Nauraa jutellessaan
Kyykistyy oppilaan vierelle ja ky-
syy mitä on tapahtunut
Opettaja kertoo oppilaasta, rehtori on surullinen
Selvittää hiljaisella äänellä oppilaan asi-
aa ja myöntää sen olevan vaikea
Rehtorin mielestä se, mitä pojan hyväk-
si tällä hetkellä tehdään, ei riitä
Pohtii mitä voitaisiin tehdä pojan hyväksi
Kysyy pojalta miten tällä menee
On miettinyt pojan tilannetta pitkään
Haluaa keskustella pojan asiois-
ta ennen kuin ryhtyy toimiin
Antaa nauraen opettajalle paperin
Rehtori on ylpeä koulustaan ”Kou-
lumme on niin suosittu” 
Kysyy kollegalta neuvoa
On tyytymätön opetussuunnitelmaan
Kysyy kouluisännältä neuvoa (iltakäyttöanomus)
Nauraa tekstiviestille (ranskalainen ystävyyskoulu)
”Hirveän hyvä, että soitit” (kou-
lutulokkaan vanhempi)
Tervehtii iloisesti oppilaita
Huokailee lukiessaan ja kirjoittaessaan sp:a
Nauraa sihteerin kanssa 
”Se on kyllä hankalaa, jos sihteeri ei ole joka päivä”
Kysyy sihteeriltä neuvoa
Nauravat pöydän pituuden arvioinnille
Kertoo iloisena vanh.yhdistykseltä saadusta rahasta
Kuulutus lumipalloista ja innosta-
va ehdotus veistoskilpailusta
Keskustelee retkieväistä emännän kans-
sa ja pahoittelee ilmoituksen ajankohtaa
Rehtori perustelee ja tekee ehdotuk-
sen, johon emäntä suostuu
Myöntää mokanneensa ilmoituksen tekemisessä
Antaa positiivista palautetta kouluhuoltajalle
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Kiittää kuraattoria tämän toiminnasta
Nauttii hymyillen pöydän antimista
Nauraa opettajan kertomukselle
Lupaa postittaa
Lupaa faksata ja faksaa
Kuuntelee, kyselee, kun opetta-
ja kertoo luokan ongelmasta
Rehtori ehdottaa mitä tehdään
Puhuttelee luokkaa
Keskustelee oppilaan kanssa unoh-
duksista, kuuntelee, tarkentaa
Tekevät ”kättä päälle” -sopimuksen
Hymyilee puhuessaan kollegan kanssa
Naurahtelee puhuessaan virastoon lisätilasta
Kysyy sihteeriltä ”onks kaikki ok”
Vitsailee opehuoneessa
Kauhistelee sihteerin kanssa maanjäristystä
Kyselee vanhemmalta oppilaan pärjää-
misestä kouluun siirtymisen suhteen
Pohtii otsa rypyssä opettajan kans-
sa pelastussuunnitelmaa
Keskustelee siirtymisen ongelma-
kohdista opettajien kanssa
Sovittelee palaveriaikaa ja pahoittelee eh-
dotetun päivä sopimattomuutta
Faksaa kollegalle kieliohjelman
Tuhahtaa
Kysyy sihteeriltä neuvoa alvista
Rehtori on innostunut ja iloi-
nen ”hautomisprojektista”
Keskustelee nauraen retkelle läh-
tevän opettajan kanssa
On huolestunut toisen opetta-
jan pärjäämisestä retkellä
On pahoillaan isänsä menettäneen oppilaan vuoksi
On tyytyväinen ja toiveikas kou-
lutulokkaiden määrästä
Iloitsee vielä yhden koulutulokkaan löytymisestä
Vanhempi soittaa oppilaan isän kuo-
lemasta, rehtori ottaa osaa
Kertoo apul.rehtorille tapahtumasta, poh-
tivat kriisisuunnitelman ohjeita
Pysähtyy kuuntelemaan pienen op-
pilaan asiaa käytävällä
Halaa opettajaa ilouutisesta
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