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1 Johdanto 

 

Kasvatus- ja opetusalan toimintakentällä, sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuk-

sessa, on viime vuosina ollut paljon muutoksia. Opetushallitus määräsi valtakunnallisesti 

velvoittavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet vuonna 2016. Perusopetuksen puo-

lella uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön porrastaen vuosina 2016-2019. Var-

haiskasvatuksessa on lisäksi säädetty uusi varhaiskasvatuslaki vuonna 2018. Myös muut 

toimintakentän globaalit ja paikalliset muutokset, esimerkiksi teknologian vallankumous, 

ovat vaikuttaneet oleellisesti varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtajien työtehtäviin 

ja osaamisvaatimuksiin. On myös huomion arvoista, että kun puhumme koulujen ja var-

haiskasvatusyksiköiden johtamisesta, niin toimimme ympäristössä, jossa tulevaisuus on 

jo läsnä. Lapset, jotka tällä hetkellä ovat varhaiskasvatuksessa ja koulussa, ovat työelä-

mässä vuosikymmeninä, joiden toimintaympäristöä voimme vain arvailla ja ennustaa. 

Tätä seikkaa emme voi sivuuttaa; varhaiskasvatuksen ja koulun johtamisen saralla on 

valmistauduttava tulevaisuuden muutoksiin. 

 

Varhaiskasvatus ja koulu ovat keskeisessä osassa yhteiskunnassa, kun tulevaisuuden 

osaamista halutaan suunnata tavoitteellisesti oikeaksi katsottuun suuntaan. Johtajat kou-

luissa ja varhaiskasvatusyksiköissä ovat pääasiassa julkisen sektorin johtajia, joten poliit-

tiset linjaukset ja muut ulkopuolelta tulevat vaatimukset ja odotukset ohjaavat heidän työ-

tään. Tavoitteenani tässä tutkimuksessa oli saada kentän kokemukseen perustuvia näke-

myksiä siitä, millaista osaamista varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtajat tulevat 

tarvitsemaan tulevaisuudessa, sekä millaisia muutoksia ja haasteita he näkevät tulevai-

suuden työkentällä. Saatua tietoa voidaan parhaimmillaan hyödyntää esimerkiksi koulu-

tuspoliittisessa päätöksenteossa. Jokinen ja Saarimaa (2013) ovat todenneet, että opetuk-

sen ja koulutuksen toimialoilla on tärkeää kehittää tulevaisuustietoisuutta päätöksenteon 

tueksi.  

 

Valitsin tutkimukseen johtajien haastatteluja sekä varhaiskasvatuksen että koulun ken-

tältä, koska halusin kuvata näiden kahden kentän samankaltaisuutta johtamisen näkökul-

masta. Aikaisemmissa tutkimuksissa varhaiskasvatuksen ja koulun johtaminen on usein 

erotettu toisistaan, mutta tässä tutkimuksessa halusin rakentaa siltaa näiden kahden ken-

tän välille. Tutkimuksessa käytetty aineisto on osa Elina Fonsénin johtamaa Helsingin 



 2 

Yliopiston Edu Leaders-tutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on kehittää aineopintoja 

opetus- ja kasvatusalan johtotehtävissä toimiville henkilöille.  

 

Tutkimuksen teoreettinen pohja rakentuu julkisen johtamisen, johtamisen tulevaisuuden 

sekä koulun ja varhaiskasvatusyksiköiden johtamisen tutkimuksista ja teorioista. Varhais-

kasvatusyksiköiden sekä koulujen johtamiseen liittyy erityispiirteitä, jotka erottavat ne 

muusta julkisen alan johtamisesta. Pedagoginen johtaminen on erityinen johtamisalue, 

joka lävistää varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtamisessa kaiken johtamistyön 

henkilöstöjohtamisesta talousjohtamiseen.  

 

Koska tutkimukseni käsittelee tulevaisuuden näkymiä, on ymmärrettävä nykyisen toimin-

taympäristömme lisäksi se, miten toimintaympäristömme on muuttunut, ja miten se tule-

vaisuudessa edelleen muuttaa muotoaan. Siksi tutkimuksessani tarkastellaan johtamistut-

kimuksen lisäksi yhteiskunnan ja toimintaympäristömme muutosta ja sen vaikutusta kou-

lun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen. Manx (2006) on osuvasti todennut, että maa-

ilma ei seiso paikallaan; erityisesti kasvatus- ja opetusalalla työskentelevien on johdatet-

tava ja rakennettava tulevaisuutta, tai joku tekee sen puolestamme.   
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2 Johtaminen julkisella sektorilla 

 

2.1 Uusi julkinen johtaminen (New Public Management) 

 

Perinteiset julkisen johtamisen tavat haastava New Public Management (NPM) on 

alunperin syntynyt Iso-Britanniassa 1990-luvulla, todetaan esimerkiksi McLaughlin 

sekä Osbornen (2002) artikkelissa ’Current trends and future prospects of public 

management’. Tutkijat Hood ja Jackson (1991) kuvaavat NPM:a on julkisen hallinnon 

filosofiaksi, joka alkoi nostaa päätään jo 1980-luvulla Iso-Britanniassa sekä Australiassa 

ja Uudessa Seelannissa. Variaatioita ilmiöstä oli nähtävissä aikaisessa vaiheessa myös 

Yhdysvalloissa sekä Kanadassa. Myöhemmin NPM on levinnyt ympäri maailman. 

(Hood & Jackson, 1991.) 

 

Julkisen johtamisen tärkeimpiä oppeja ovat Suomessa avanneet Virtanen ja Stenvall 

(2010). Uudessa julkisessa johtamisessa keskitytään vaikuttavuuteen, tuloksellisuuteen 

ja tuotoksiin. Tavoitteena on entistä kustannustietoisempi julkinen sektori, jossa 

pyritään pois byrokraattisista toimintatavoista. Nivala (2006) nostaa uuden julkisen 

johtamisen ihanteessa esiin tehokkuuden ja kustannustietoisuuden väärinymmärtämisen 

uhan. Nivalan (2006) mukaan on syytä ymmärtää, että tehokkuudesta puhuminen liittyy 

julkisten palveluiden laadun parantamiseen, ei heikentämiseen voiton tavoittelun 

hengessä. Tehokkuudesta ja tuottavuudesta puhuttaessa on Nivalan (2006) mukaan tässä 

yhteydessä kyse siitä, että sekä julkisesta hallinnosta että palveluprosessista tehdään su-

juvampaa. Virtanen ja Stenvall (2010) jatkavat, että uudessa julkisessa johtamisessa on 

otettu mallia ja vaikutteita yrityssektorilta tutkimalla menestyvien yksityisten 

organisaatioiden toimintaa ja siirtämällä näitä toimintatapoja julkiselle sektorille. 

Johtajan osaaminen ja ammattimainen johtaminen korostuvat uudessa julkisessa 

johtamisessa. Johtajalta vaaditaan hyviä yhteistyötaitoja ja kykyä vuoropuheluun 

muiden toimijoiden, ja esimerkiksi poliittisten päättäjien kanssa. Lisäksi korostuu 

johtajan laaja-alainen osaaminen; strategisen johtaminen, muutosjohtamisen, laadun 

johtamisen ja henkilöstöjohtamisen lisäksi on hallittava myös taitava viestintä. Uusi 

julkinen johtaminen painottaa tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta; johtajan on 

taloudellisen ajattelukyvyn ohella osattava johtaa resursseja tehokkaalla tavalla. Johtaja 

ei voi yksin luoda tehokasta organisaatiota, joten hänen on oltava henkilöstöään 
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motivoiva, voimaannuttava ja tavoitteet saavuttavan työn mahdollistava valmentaja. 

(Virtanen & Stenvall, 2010.) 

 

Johtaminen on laaja käsite, ja sitä voidaan jaotella esimerkiksi erilaisten roolien kautta. 

Pennasen (2007) mukaan suomalaisessa kasvatustieteen tutkimuksessa johtamisen 

erilaisia puolia kuvaamaan käytetään enimmäkseen käsitteitä ’leadership’ ja ’manage-

ment’. Käsite ’leadership’ liitetään ihmisten ja ’management’ asioiden johtamiseen. 

Väillä nämä käsitteet on tulkittu myös toistensa synonyymeiksi, koska ihmisten ja 

asioiden johtamista ei aina pystytä näkemään erillisenä. Jotta asioita päästään 

johtamaan, on johdettava myös ihmisiä. (Pennanen, 2007). Nivala (2006) huomauttaa, 

että julkisen puolen johtamisessa ihmisten johtaminen on usein häivytetty hallinnollisen 

suorittamisen taakse. Hän toteaa, että julkisen johtamistyön kehittämisen ongelmana on 

keinotekoinen erittely ihmisten johtamiseen (leadership) ja asioiden johtamiseen 

(management). Nämä voidaan Nivalan (2006) mukaan erottaa toisistaan laadultaan, 

mutta asioita päästään johtamaan vain ihmisten kautta; esimerkiksi tulosjohtamista ei 

voida erottaa ihmisten johtamisesta. Downey (2003) puolestaan on määritellyt 

esimiestyön kolmen ydinroolin kautta, jossa kolmantena esimiehen roolina leader-roolin 

ja management-roolin lisäksi on coach-rooli. Tässä määrittelyssä esimies käyttää 

joustavasti näitä kolmea roolia eri tilanteissa erikseen ja limittäin. Downey (2003) sekä 

Parrila (2016) ovat kuvanneet coachaavan johtajan toimintaa: coachaava johtaja auttaa 

jokaista työyhteisön jäsentä löytämään vahvuutensa, ja onnistuu käyttämään niitä 

parhaalla mahdollisella tavalla organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi. Coachaava 

johtaja ei saa asettua työntekijöidensä yläpuolelle, vaan vuorovaikutuksen tavoitteena 

on löytää luottamuksellinen yhteys kaikkien osapuolten välille. Coach-roolissa toimivan 

johtajan ei ole tarkoitus antaa työntekijöilleen valmiita vastauksia, vaikka ne hänellä 

omasta mielestään olisivatkin. Valmiiden ratkaisujen ja ohjeiden antaminen liittyy 

enemmän leader-roolissa toimimiseen. Coachingin avulla työntekijöiden on mahdollista 

sitoutua ratkaisuihin paremmin, sillä hänellä on itsellään ollut aktiivinen rooli niiden 

löytämisessä. (Downey, 2011; Parrila, 2016.) 
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2.2 Julkisen johtamisen haasteet ja ongelmat 

 

Milner ja Joyce (2005) ovat sitä mieltä, että yksi julkisen johtamisen suurimmista 

haasteista on, että julkiset organisaatiot ovat jääneet jälkeen yhteiskunnan yleisestä 

kehityksestä. Milnerin ja Joycen (2005) mukaan julkisen sektorin johtajissa on aina 

ollut myös innovatiivisuuteen pyrkiviä uudistavia johtajia, mutta kokonaisuudessaan 

julkista alaa ohjaavat poliittiset tekijät. Myös suomalaisen julkisen sektorin johtamista 

tutkineen Sydänmaanlakan (2015) mukaan poliittinen ohjaus vaikuttaa vahvasti julkisen 

sektorin johtajien työhön. Lisäksi Sydänmaanlakka (2015) sanoo, että julkisen sektorin 

johtajien on jatkuvasti otettava huomioon virkavastuunsa, joka pitää sisällään lain 

sanelemat vaatimukset sekä hyvän ja avoimen hallinnon periaatteet. Yhteiskunnalliset 

muutokset ovat aiheuttaneet uudistumistarpeita julkiselle sektorille, ja uudistusten 

toteutuminen on todettu ongelmalliseksi. Talouden heikkeneminen ja esimerkiksi 

väestön ikääntyminen aiheuttavat julkiselle sektorille tarpeen muuttua dynaamiseksi ja 

nopeaan muutokseen kykeneväksi. (Sydänmaanlakka, 2015.) 

 

Nivalan (2006) mukaan julkisella alalla on kiinnitettävä erityisesti huomiota 

johtamisosaamiseen, jotta sen kohtaamiin haasteisiin ja ongelmiin voidaan vastata. 

Toimivaltaa tulisi Nivalan (2006) mukaan siirtää yksikkötasolle, eli luopua vanhasta 

byrokraattisesta ja hallinnollisesta traditiosta. Myös Sydänmaanlakka (2015) on samaa 

mieltä siitä: julkisen alan johtamisessa tarvitaan suurta muutosta, jotta haasteisiin kye-

tään vastaamaan. Jäykät hierarkiat ja byrokraattisuus eivät toimi, vaan johtamista on 

suunnattava verkostoituneempaan ja laaja-alaisempaan suuntaan. Sydänmaanlakan 

(2015) mukaan muita yleisiä julkisen puolen johtamisessa olevia ongelmia ovat 

esimerkiksi virkamiesjohdon ja poliittisen johdon sekavat roolit. Nivala (2006) ehdottaa 

ratkaisuksi selkeämpää roolien jakoa, jossa poliittinen kenttä määrittelee pitkäaikaiset 

strategiset linjat, ja virkamiesjohto puolestaan huolehtii itsenäisesti operatiivisesta 

puolesta. Myös Virtanen ja Stenvall (2010) ovat samaa mieltä: vaikka puhumme 

uudesta julkisesta johtamisesta, niin sanotun vanhan hallinnollisen ja byrokraattisen 

johtamisen tapoja ei ole täysin pystytty korvaamaan. Virtanen ja Stenvall (2010) 

lisäävät, että julkiseen johtamiseen kohdistuu paljon ristiriitaisia odotuksia, mikä tekee 

siitä ongelmallista. Esimerkiksi asiakaslähtöisyyden korostaminen ja poliittisten arvojen 

yhteensovittaminen ei ole täysin ongelmatonta. Lisäksi henkilöstön motivoiminen 
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jatkuvaan muutokseen on johtajalle haastavaa, kun saman aikaisesti 

kustannustehokkuuden on oltava yksi toiminnan lähtökohta. Kustannustehokkuuteen 

pyrkiminen saattaa kutistaa henkilöstön toimintamahdollisuuksia, jolloin motivointi 

vaikeutuu. Johtajan on löydettävä tasapaino kustannustehokkuuden ja laadun väliltä. 

Nämä eivät toki ole vastakkaisia arvoja, sillä usein tehokkaat organisaatiot ovat myös 

laadukkaita. (Virtanen & Stenvall, 2010.) 

 

2.3 Johtamisosaamiset julkisessa johtamisessa 

 

Sydänmaanlakan (2015) mukaan johtajuus on samankaltaista johtamisen kontekstista 

riippumatta. Samat perusasiat löytyvät johtamisesta, tapahtui se millaisessa 

organisaatiossa tahansa. Sydänmaanlakan (2015) mukaan johtamisen tärkeimmät 

elementit ovat itsensä johtaminen, yksilöiden johtaminen, tiimin johtaminen, 

virtuaalijohtaminen, organisaation johtaminen, verkoston johtaminen ja ekosysteemin 

johtaminen. Johtaminen on Sydänmaanlakan (2014) mukaan nähtävä 

systeemiajatteluna, jossa johtaminen on monien muuttujien välinen prosessi ja 

vuorovaikutuksen tulos. Toimintaympäristömme on muuttunut niin, että myös 

johtaminen on muuttunut verkostojohtamiseksi. Verkostojohtaminen vaatii 

yhteistoimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että organisaatioiden on oltava avoimia ja tietoa 

aktiivisesti jakavia. Johtaminen verkostoyhteiskunnassa on avointa ja läpinäkyvää, sillä 

toiminnan on kestettävä julkista tarkastelua. (Sydänmaanlakka, 2014.)  

 

Sydänmaanlakan (2015) mukaan osaaminen ei tarkoita pelkästään tiedon omaamista, 

vaan tärkeää myös on, miten tietoa konkreettisissa tilanteissa siirretään toimintaan. 

Sydänmaanlakka (2015) on määritellyt viisi johtajalle keskeistä osaamisaluetta: 

yleisosaaminen, vuorovaikutusosaaminen, tehokkuusosaaminen, hyvinvointiosaaminen 

ja johtamisosaamisen. Yleisosaaminen tarkoittaa tietyn alan vaatimaa erityisosaamista, 

eli johtamisen kohteena olevan organisaation sisällön tuntemusta ja osaamista. 

Yleisosaamiseen liittyy julkisella alalla myös poliittinen osaaminen, joka pitää sisällään 

päätöksenteon prosessien ymmärtämisen. Johtajan on oltava taitava 

vuorovaikutusosaaja. Hyvät kommunikointi- ja verkostoitumistaidot auttavat 

onnistuneessa johtamisessa. Johtajan tulee olla myös empaattinen ja tarvittaessa 

jämäkkä sekä rationaalinen.  Tehokkuusosaamiseen kuuluu taito tehdä päätöksiä, 

uudistua, havaita asioita ja hallita aikaa. Johtaja tarvitsee tehokkuusosaamista, jotta 
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toiminta on tehokasta sekä tuloksellista. Hyvinvointiosaaminen on osa itsensä 

johtamista, eli hyvän johtajan on hallittava omasta hyvinvoinnista huolehtimisen taito. 

Se muodostuu kuudesta osa-alueesta, eli fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, 

henkisestä kunnosta, stressinhallinnasta ja nöyryydestä. Johtamisosaaminen pitää 

sisällään 12 erillistä johtamisosaamista, jotka ovat keskeisiä julkisen organisaation 

johtamisen kannalta. (Sydänmaanlakka, 2015.) 

 

Virtanen ja Stenvall (2010) ovat niin ikään koonneet yhteen julkisen johtamisen 

sisältöalueet, jotka ovat keskeisiä julkisen organisaation johtamisessa johtamistasosta 

riippumatta. Nämä sisältöalueet koostuvat yhteensä yhdestätoista osiosta. 

Sydänmaanlakan 12 johtamisosaamista sekä Virtasen ja Stenvallin 11 sisältöaluetta on 

koottu rinnakkain taulukkoon 1.  

 

Sydänmaanlakan julkisen 

organisaation johtamisosaamiset 

Virtasen ja Stenvallin julkisen 

johtamisen sisältöalueet 

Strateginen johtaminen Strateginen johtaminen 

Talouden/resurssien johtaminen Resurssien johtaminen 

Tiimin johtaminen Työyhteisöjen johtaminen 

Verkostojen johtaminen Verkostojen johtaminen 

Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen 

Suorituksen johtaminen Suorituksen johtaminen 

Innovaatiojohtaminen Innovaatioiden johtaminen 

Laatujohtaminen Laadun johtaminen 

Muutoksen johtaminen Muutoksen johtaminen 

Tiedon johtaminen Viestinnän johtaminen 

Monimuotoisuuden/kulttuurin 

johtaminen  

Prosessien johtaminen 

Valmentava johtaminen  

 

Taulukko 1. Johtamisosaamisten vertailu. 

 

Kuten taulukossa todetaan, ovat näiden tutkijoiden näkemykset julkisen organisaation 

johtajan osaamisvaatimuksista monin osin yhteneväiset. Strateginen johtaminen on 

mainittu sekä Sydänmaanlakan (2015) että Virtasen ja Stenvallin (2010) listauksessa 
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ensimmäisenä. Etenkin Virtanen ja Stenvall (2010) korostavat, että johtamisen 

sisältöalueet perustuvat lähestulkoon aina nimenomaan strategiseen johtamiseen. Strate-

ginen johtaminen liittyy lisäksi oleellisesti näkemyksiin tulevaisuudesta, joka on 

tutkimukseni erityisen kiinnostuksen kohteena. Tästä johtuen avaan erityisesti 

strategisen johtamisen osaamisaluetta seuraavaksi tarkemmin.   

 

Strategista johtamista on tutkittu ja tulkittu hyvin runsaasti kaikenlaisessa 

johtamistutkimuksessa. Thomin ja Ritzin (2000) mukaan strateginen johtamisen käsite 

on alun perin peräisen liiketaloustieteestä, ja julkiselle sektorille se on rantautunut 1980-

luvun paikkeilla. Tässä tutkimuksessa minua kiinnostivat erityisesti strategisen 

johtamisen piirteet julkisen organisaation johtamisessa. Kuten Virtanen ja Stenvall 

(2010) toteavat, julkisessa johtamistyössä johtajan tulee kyetä strategiseen ajatteluun, 

minkä lisäksi hänen on pystyttävä luomaan varsinaisia strategioita. Sydänmaanlakan 

(2015) mukaan strateginen johtaminen on jatkuva prosessi, jossa laaditaan strategioita 

sekä suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja päivitetään strategiaa. Sydänmaanlakka 

(2015) toteaa myös, että organisaatio pyrkii strategioiden avulla saavuttamaan 

päämääränsä. Virtanen ja Stenvall (2010) jatkavat, että strategioiden luominen vaatii 

johtajalta hyvää käsitteellistä ajattelukykyä. Strategiatyö perustuu taitoon analysoida 

erilaisten muutosten vaikutusta organisaatioon. Strategisessa johtamisessa on oleellista 

myös tunnistaa erilaisten tavoitteiden tärkeysjärjestys, ja johtaa organisaatiota sen 

mukaisesti. Hyvin tärkeäksi elementiksi strategisessa johtamisessa muodostuu 

vuorovaikutus. Strategian tulee olla ymmärrettävissä konkreettisella tasolla, jotta 

organisaation toimijat ja henkilöstö voivat osallistua sen toteuttamiseen 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Strategian luomisessa olis tärkeää osallistaa sekä 

organisaation henkilöstö että asiakkaat. Kunnissa on viime aikoina lisääntynyt paljon 

kuntalaisten, eli asiakkaiden, osallistaminen kunnallisessa strategiajohtamisessa. 

(Virtanen & Stenvall, 2010.) 
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2.4 Johtaminen koulussa ja varhaiskasvatusyksikössä 

 

Ojala (2007) toteaa, että koulun johtaminen liitetään yleisesti perusopetuksen 

johtamiseen. Myös tässä tutkimuksessa koulun johtamisella tarkoitetaan perusopetuksen 

johtamista. Laajempana käsitteenä voidaan käyttää oppilaitosjohtamista, joka voi 

tarkoittaa laajemmin oppilaitosorganisaatioiden johtamista. Ojala (2007) kuvaa koulun 

johtamista omanlaisensa johtamisen osa-alueena, johon liittyy vahvasti 

professionaalinen osaaminen. Juusenahon (2007) mukaan koulua johtavalta rehtoilta 

vaaditaan opettajan ammatin tuntemuksen ja kokemuksen lisäksi myös monenlaista 

muuta osaamista. Juusenaho (2007) nostaa esiin, että koulun johtaminen vaatii vankkaa 

osaamista henkilöstöjohtamisesta, talousjohtamisesta ja muutosjohtamisesta. Lisäksi 

koulun johtajan on oltava ajan hermolla yhteiskunnan ja koulun muutoksissa. Myös 

Vuohijoki (2007) kuvaa rehtorin työtä monien roolien kautta. Rehtori johtaa koulun 

pedagogiikkaa, taloutta, hallintoa sekä strategiaa. Rehtori toimii eri tahojen toiveiden ja 

odotuksien ristituulessa. Mustonen (2007) on listannut rehtorin työtehtävät avatakseen 

toimenkuvan laajuutta. Tehtävät sisältävät muun muassa henkilöstöjohtamista, 

tiedottamista, oppilaisiin liittyviä johtamistoimenpiteitä, kiinteistön käytön 

päätöksentekoa, opetussuunnitelman laatimista, talousjohtamista, viranomaisille 

raportointia, kokousten ja neuvotteluiden suunnittelua ja johtamista, irtaimiston 

seurantaa ja hankintojen tekemistä, edustamista ja opetuksen antamista. Tehtävien 

laajuudesta voidaan päätellä, että koulun johtaminen on erittäin laaja-alaista. Mustonen 

(2007) esittääkin, että koulun hallintorakennetta tulisi uudistaa. Myös koulun tehtävää 

tulisi tarkentaa nykyisestä, ja selkeyttää mitkä asiat kuuluvat koulun vastuulle. Tämä 

takaisi sen, että rehtorit selviäisivät tehtävistään myös tulevaisuudessa. (Mustonen, 

2007.) 

 

Varhaiskasvatuksen johtamista on tutkittu vielä kovin vähän, vaikka tarve sen 

tutkimukselle ja koulutukselle on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten, kuten Hujala 

(2019) toteaa. Hujalan (2019) mukaan tarve tutkimuspohjaiselle tiedolle 

varhaiskasvatuksen johtamisesta on tunnistettu sekä akateemisella puolella että 

varhaiskasvatuksen kentällä. Kentän uudet haasteet ja laaja tarve varhaiskasvatukselle 

ovat myötävaikuttaneet, ettei tarvetta tutkimukselle tänä päivänä enää kyseenalaisteta. 

Fonsén on tutkinut paljon johtamista varhaiskasvatuksen kentällä sekä Suomessa että 

kansainvälisesti. Fonsénin (2014) mukaan johtamisrakenteet ja vastuualueet 
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varhaiskasvatuksessa vaihtelevat Suomessa kunnittain. Joissakin organisaatioissa ja 

kunnissa johtaja toimii johtajan työn ohessa lapsiryhmässä, kun taas toisissa johtajan 

työ on puhtaasti hallinnollista. Varhaiskasvatusyksiköissä johtajien työ on koulun 

johtajien tapaan hyvin moninaista. Fonsénin (2014) tutkimuksissa on selvinnyt, että 

varhaiskasvatusyksiköiden johtajat kokevat talous-ja toimistorutiinien vievän niin 

paljon aikaa, että johtajat eivät pysty olemaan tarpeeksi läsnä johtamissaan yhteisöissä.  

Johtajat kokevat pedagogisen johtamisen lävistävän kaiken varhaiskasvatusyksiköissä 

tapahtuvan johtamistoiminnan. Fonsénin (2014) mukaan pedagoginen johtajuus on 

arvovalintoja, jotka liittyvät kaikkiin johtajan tekemiin päätöksiin 

henkilöstöjohtamisessa, talousjohtamisessa ja palvelujohtamisessa.  

 

Liikemaailman johtamisesta on otettu jonkin verran esimerkkiä myös julkisella 

sektorilla tapahtuvaan johtamiseen, joskaan mallit eivät ole kaikilta osin sovellettavissa, 

kuten esimerkiksi Pennanen (2007) toteaa. Myös Vulkko (2007) sanoo, että suora liike-

elämän organisaatioiden toimintatapojen siirtäminen kouluun vaatii harkintaa. Ojala 

(2007) on avannut koulun johtamisen eroa suhteessa yritysjohtamiseen, ja sitä kautta 

yleisten johtamisteorioiden sopimattomuutta koulun johtamiseen. Opetuksen 

sisällöllinen vapaus sekä professionaalinen autonomia ovat asioita, jotka tekevät koulun 

johtamisesta erityisen. Ojalan (2007) mukaan pedagoginen johtaminen ja kehittäminen 

ovat koulun johtamistehtävistä tärkeimpiä. Vulkon (2007) mukaan koulun johtajan 

valinnassa tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään huomiota samoihin kriteereihin kuin 

liike-elämän puolella. Ammatillinen osaaminen ei riitä; johtajalta vaaditaan myös muuta 

johtamisosaamista, jotta hän voi johtaa asiantuntijajoukkoa esimerkiksi opettajia 

koulussa. Yritys- ja koulumaailma ovat muutenkin lähentymässä toisiaan, sillä kouluille 

asetetaan nykyisin laatua ja tehokkuutta koskevia kriteerejä ja tavoitteita. Rehtoreita ei 

vielä kuitenkaan aseteta samanlaiseen vastuuseen huonosta tuloksesta kuin 

yritysjohtajia. Vulkko (2007) jatkaa, että oleellinen ero koulun johtamisessa ja 

yritysjohtamisessa on, että koulun toimintaa ohjaavat monenlaiset säädökset ja lait 

valtion ja kaupungin taholta. 

 

2.4.1 Pedagoginen johtaminen osana koulun ja varhaiskasvatuksen johtamista 
 

Fonsén ja Parrila (2016), jotka lähestyvät aihetta varhaiskasvatuksen näkökulmasta, 

määrittelevät pedagogisen johtajuuden toimintana, joka sisältää sekä pedagogista 

johtamista että pedagogiikan johtamista. Näiden toimintojen toteuttajaa kutsutaan 
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pedagogiseksi johtajaksi. Pedagogista johtajuutta voidaan tarkastella laaja-alaisena, 

jolloin se kattaa henkilöstön oppimisen johtamisen sekä koko organisaation 

toimintakulttuurin johtamisen pedagogisella otteella ja pedagogista arvopohjaa 

noudattaen. Varhaiskasvatuksessa pedagoginen johtaminen on yksi johtamistoimista 

talousjohtamisen, henkilöstöjohtamisen, päivittäisjohtamisen ja hallinnollisten tehtävien 

rinnalla. Erityisesti pedagoginen johtajuus on jaettua johtajuutta, joka toteutuu hyvin 

varsinkin silloin, kun henkilöstön pedagoginen osaaminen on vankkaa. Johtaja ottaa 

vastuun varhaiskasvatuksessa koko työyhteisön toimivista rakenteista, kun taas 

varhaiskasvatuksen opettaja vastaa oman tiiminsä pedagogisesta johtamisesta. Fonsén ja 

Parrila (2016) viittaavat Parrilan (2011) tekemään jaotteluun, jossa hän avaa 

pedagogisen johtajan rooleja ja osaamista. Keskiössä ovat hyvät vuorovaikutustaidot. 

Lisäksi Parrila (2011) määrittelee pedagogiselle johtajalle neljä tärkeää ulottuvuutta: 

suunnannäyttäjä, valmentaja, tukija ja arvioija.    

 

Oppiva henkilöstö on tuottavuuden kannalta yksi keskeisimpiä tekijöitä kaikilla toi-

mialoilla. Tämän ovat todenneet myös Fonsén ja Parrila (2016) kuvatessaan pedagogista 

johtamista. Pedagogisessa johtamisessa on heidän mukaansa kyse sellaisen 

johtamistavan omaksumisesta, joka johtaa henkilöstön oppimiseen. On tärkeää, että 

organisaatiossa on yhteinen ymmärrys siitä, mihin suuntaan toimintaa ollaan viemässä, 

ja mikä on hyvää ja laadukasta toimintaa. Fonsén ja Parrila (2016) nostavat esiin 

pedagogisen johtajan osaamistarpeita ja vastuita: pedagoginen johtaja huolehtii, että 

organisaatiossa on edellytykset oppimista edistävälle vuorovaikutukselle sekä toimivia 

rakenteita, käytäntöjä ja työvälineitä. Johtajalla on oltava vahva substanssiosaaminen 

onnistuneen pedagogisen johtamisen toteutumisessa. Johtajan tulee myös päivittää 

tietojaan uusimman tutkimustiedon mukaiseksi perehtymällä, lukemalla ja 

osallistumalla alan koulutuksiin. Kerran hankittu substanssiosaaminen ei siis riitä, vaan 

johtajan on omaksuttava jatkuvasti uutta onnistuakseen pedagogisessa johtamisessa. 

(Fonsén & Parrila, 2016.) 

 

Moninaisten työtehtävien vuoksi aika pedagogiselle johtamiselle on varhaiskasvatuksen 

johtajilla vähissä. Heikka (2016) kuvailee hyvänä jaetun pedagogisen johtamisen 

rakenteena työryhmiä, jotka muodostuvat päiväkodin johtajasta ja varhaiskasvatuksen 

opettajista sekä erityisopettajista. Tämä työryhmä kokoontuu säännöllisesti arvioimaan 

ja kehittämään yksikön pedagogista suuntaa. Samalla vastuu jakautuu johtajalta myös 
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opettajille, jotka edelleen vievät työryhmässä tehtyjä linjauksia omiin tiimeihinsä. 

(Heikka, 2016.) 

 

Pedagoginen johtaminen on Suomessa koulun johtamisen perusta.  Esimerkiksi 

Johanson ja Pennanen (2007) toteavat, että toisin kuin monissa muissa maissa, 

Suomessa rehtorilta vaaditaan opettajan kelpoisuus. Helotie (2007) on tutkinut pro 

gradussaan mitä pedagoginen johtaminen tarkoittaa rehtorin näkökulmasta. 

Tutkimuksessa selvisi, että rehtorit pitävät lähes kaikkien johtamisen osa-alueiden 

sisältävän ainakin osittain pedagogisen johtamisen elementtejä. Henkilöstöjohtamisessa 

esimerkiksi rekrytointi ja sijaisten palkkaaminen koettiin osana pedagogista johtamista, 

kun taas monet muut henkilöstöjohtamistehtävät rajautuivat sen ulkopuolelle. Rehtorit 

pitävät tärkeinä pedagogisen johtamisen työtehtävinä lukujärjestysten laatimista, 

pedagogisen keskustelun ylläpitoa, opetussuunnitelmatyön johtamista sekä oman ja 

opettajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta huolehtimista. Rehtorit kokivat ei-

pedagogisen työn lisääntyneen ja olevan uhka pedagogisen johtamisen toteutumiselle. 

(Helotie, 2007.) 

 

2.4.2 Jaettu johtaminen koulun ja varhaiskasvatuksen johtamisessa 
 

Sydänmaanlakan (2015) mukaan ajattelutapa on muuttunut koskien johtajan roolia orga-

nisaatioissa. Johtamisen tulisi olla jaettua ja valmentavaa; johtaja toimii hyvän yhteistoi-

minnan mahdollistajana ja kaikilla on roolinsa johtamisessa. Viralliselle johtajalle on 

yhä paikkansa viime käden vastuun jakajana ja kantajana, mutta hänen tulisi osata käyt-

tää valtaansa tilanteen mukaan. (Sydänmaanlakka, 2015.) 

 

Varhaiskasvatuksessa on Heikan (2016) mukaan koettu ongelmallisena se, että päätök-

siä tekevät kuntien johtotasolla toimivat ylemmät viranhaltijat. Varhaiskasvatuksen ken-

tällä sekä johtajat että opettajat kokevat tällaisen ylhäältä alaspäin tapahtuvan johtami-

sen tehottomaksi. Päätöksenteon valta on painottunut liikaa ylemmille viranhaltijoille, 

jolloin päiväkotien johtajilla ei ole riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Heikan 

(2016) mukaan olisi tärkeää, että kehittämissuuntia voitaisiin viestiä alhaalta ylöspäin, 

jolloin mikro- ja makrotason vuorovaikutus olisi vastavuoroista ja johtaisi tehokkaaseen 

päätöksentekoon. Fonsén (2014) on väitöskirjassaan kuvannut jaettua johtamista organi-

saation jäsenten jaettuna vastuunkantona yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Lisäksi 
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jaetussa johtamisessa on kyse perustehtävän laadukkaasta suorittamisesta yhteisten ar-

vojen pohjalta. Johtajalla on kuitenkin päävastuu laadukkaasta toiminnasta, vaikka joh-

tajuus onkin jaettua. Johtajuus on myös syytä ymmärtää vuorovaikutteisena prosessina, 

joka vaihtelee tilannekohtaisesti. (Fonsén, 2014.) 

 

Käsite opettajajohtajuus ei vielä ole kovin tuttu suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. 

Heikan (2016) mukaan termi on kuitenkin kansainvälisesti käytössä (teacher 

leadership). Esimerkiksi Norjassa, Uudessa-Seelanissa ja Australiassa on 

opettajajohtajuutta linjattu kansallisella tasolla. Termillä tarkoitetaan, että oman tiiminsä 

ja lapsiryhmänsä pedagogisen vastuun kantamisen lisäksi opettaja osallistuu koko 

yksikön tasolla pedagogiseen johtamiseen ja pedagogiikan kehittämiseen. Suomessa 

johtajuus ei ole yleisen ajattelutavan mukaisesti liitetty varhaiskasvatuksen opettajan 

työnkuvaan, mutta Heikka (2016) toteaa, että tämä ajatus olisi tarpeen asettaa kriittisen 

tarkastelun kohteeksi. Opettajajohtajuus on perusteltua moniammatillisessa tiimissä, 

jossa opettajalla kuitenkin on laajin pedagoginen koulutus ja osaaminen. Heikan (2016) 

mukaan opettajia pitäisi Suomessa rohkaista opettajajohtajuuteen, ja antaa 

lisäkoulutusta sen toteuttamista varten.  

 

Johansonin ja Pennasen (2007) mukaan rehtorin työssä haasteeksi muodostuu asioiden 

ja ihmisten johtamisen yhdistäminen sellaiseksi kokonaisuudeksi, että ylempää asetetut 

tavoitteet täyttyvät. Hyvässä tilanteessa rehtori voi käydä vuoropuhelua sekä koulun, 

kuntatason ja valtakunnallisen tason kanssa. Jos tämä vuoropuhelu ei toimi, voi rehtori 

kokea itsensä ainoastaan tiedon välittäjäksi eri tasojen välillä. Vulkko (2007) on 

todennut tutkimuksessaan ongelmia päätöksenteossa koulujen sisällä. Päätöksenteon 

esteeksi muodostuu se, että rehtoreiden ja opettajien odotukset eivät kohtaa. Jos rehtori 

tekee yksin päätöksiä, eivät opettajat sitoudu uusien toimintamallien toteuttamiseen ja 

päätökset jäävät vaille merkitystä. Kouluissa ei ole foorumia, jossa opettajat pääsisivät 

aidosti vaikuttamaan päätöksentekoon. Jotta päätöksenteon valta voisi jakaantua 

rehtorin ja opettajien välillä, tarvitaan demokraattista johtamismallia, jossa 

vaikuttamiseen on todellisia mahdollisuuksia ja vaikuttamisyritykset otetaan huomioon 

päätöksenteossa. Tutkimuksensa tuloksena Vulkko (2007) laati päätöksentekomallin, 

jota kouluyhteisössä voitaisiin hyödyntää. Tässä mallissa johtaja on asiantuntijan roo-

lissa. Hän kuuntelee jatkuvasti opettajia ja kerää tietoa koulun kehittämistä varten. 

Johtaminen on monisuuntaista, mikä näkyy myös johtajuuden jakamisena ja 
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hajauttamisena. Rehtori pitää huolen siitä, että koulussa tehdään hyviä päätöksiä, vaikka 

hän ei ole niitä yksin tekemässä. Vulkko (2007) näkee tulevaisuuden koulun vahvuutena 

yhteisöllisyyden, jossa asiantuntijuus on jaettua. Opettajilla tulee olla taitoa käyttää 

asiantuntijuuttaan aktiivisesti päätöksenteossa. Rehtoreilta sen sijaan tullaan vaatimaan 

osaamista laajojen muutosprosessien hallinnassa. (Vulkko, 2007.) 
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3 Toimintaympäristön muutos 

 

Johansen ja Johansen (2012) kutsuvat tulevaisuuden maailmaa nimellä VUCA-maailma. 

VUCA lyhenteen sanat tulevat englanninkielen sanoista Volatility, Uncertainty, 

Complexity ja Ambiguity. Vapaasti suomennettuna nämä tulevaisuuden maailmaa 

kuvaavat sanat tarkoittavat ailahtelevaa, epävarmaa, monimutkaista ja moniselitteistä. 

Johansen ja Johansen (2012) toteavat, että edellä mainitut piirteet vain lisääntyvät 

maailmassa, mitä pidemmälle tulevaisuudessa mennään. Tämä johtaa siihen, että 

johtajat tulevat kohtaamaan enenevissä määrin dilemmoja, eli pirullisia ongelmia, joihin 

ei ole hyvää tai yhtä yksinkertaista ratkaisua.  

 

Sydänmaanlakka (2014) on kuvannut toimintaympäristön muutosta suomalaisessa 

julkisessa johtamisessa seuraavasti: 1970-luvulla muutos oli staattista, jolloin pystyttiin 

tekemään lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelua. Muutostahdin vauhti kiihtyi 1980-

luvulla, mutta se oli edelleen hallittavaa ja ennustettavaa, jolloin pystyttiin tekemään 

strategista suunnittelua. Muutosten ennakointi alkoi vaikeutua 1990-luvulla, jolloin 

puheisiin tulivat erilaiset vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariot. 2000-luvulla 

muutostahti on jo niin kiivasta, että puhutaan yllätyksellisestä tulevaisuudesta. Organi-

saatioiden johto ei yksin pysty hahmottamaan kaikkia mahdollisia tulevaisuuden 

skenaarioita, jolloin on alettu puhua strategisesta ajattelusta, johon osallistuu koko 

organisaatio. Strateginen ajattelu vaatii luovuutta, innovatiivisuutta ja visiointia. 

Samalla kun muutostahti on vuosikymmenten aikana kiihtynyt, on yhteiskunta 

muuttunut teollisuusyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi ja siitä edelleen 

verkostoyhteiskunnaksi. Tärkeimmät tekijät verkostoyhteiskunnaksi muotoutumisessa 

ovat olleet globalisaatio ja digitalisaatio. Nämä kaksi yhdessä ovat tehneet 

yhteiskunnasta huomattavasti monimutkaisemman sekä yllätyksellisemmän. 

Tulevaisuuden ennakointi on hyvin haastavaa, mutta organisaatioiden johtamisen 

kannalta silti oleellista. (Sydänmaanlakka, 2014.) 

 

Sydänmaanlakka (2014) tuo esiin kompleksisuusajattelun tärkeyden muuttuvassa 

toimintaympäristössämme. Kompleksisuusajattelussa organisaatio hahmotetaan 

systeeminä, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ajattelutapa haastaa perinteiset lineaariset 

johtamisopit. Sydänmaanlakka (2014) korostaa, että verkostotaloudessa eivät enää päde 

suoraviivainen ongelmanratkaisu ja päätöksenteko saati byrokraattisuus. 
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Yllätyksellisyys ja kompleksisuus nähdään kompleksisuusajattelussa mahdollisuutena, 

ei uhkana. Kompleksisuusajattelu sopii Sydänmaanlakan (2014) mukaan hyvin 

tulevaisuudentutkimukseen, sillä molemmissa asiat nähdään mustavalkoisen ajattelun 

sijaan sekä-että -tyyppisesti. Myös Vartiainen, Ollila, Raisio ja Lindell (2013) viittaavat 

samaan asiaan sanomalla, että perinteisessä johtamisessa hyödynnetyt tavat tehdä 

päätöksiä eivät toimi silloin, kun ollaan tekemässä ratkaisua pirulliseen ongelmaan 

(wicked problem). Myös Johansen ja Johansen (2012) tarkoittavat samaa puhuessaan 

dilemmoista, joihin ei ole olemassa hyvää yksittäistä ratkaisua. Heidän mukaansa 

tulevaisuuden johtajat tulevat kohtaamaan dilemmoja johtamistyössään yhä enenevissä 

määrin. Näissä tilanteissa tarvitaan Vartiaisen ja kumppaneiden (2013) mukaan 

kompleksisuusjattelua, joka huomioi ympäröivän yhteiskunnan monimuotoisuuden ja 

monimutkaisuuden.   

 

3.1 Yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä 

 

Pendergast, McGregor ja Turkki (2012) kuvaavat tulevaisuuden tutkimista ennustusten 

tekemisenä, joka perustuu ihmisten käytökseen, uskomuksiin, trendeihin ja taloudellisiin 

muutoksiin.  Heidän mukaansa tulevaisuutta tutkitaan tyypillisesti kolmesta eri näkökul-

masta: todennäköisestä, mahdollisesta ja toivotusta. Räikkä (2003) puolestaan korostaa 

arvojen muutoksen tutkimista tärkeänä osana tulevaisuuden tutkimista. Arvopohja mää-

rittelee sitä, millaisia päätöksiä tehdään sekä yhteiskunnallisella että arkielämän tasolla. 

Arvojen tutkiminen on yleisesti liitetty juuri kasvatustieteiden sekä sosiologian tutkimuk-

siin. Räikän (2003) mukaan ennustuksia arvojen muuttumisesta tai kehittymisestä on kui-

tenkin todella vaikea tehdä. Yleensä ennustukset ovat hyvin optimistisia siihen nähden, 

mihin suuntaan arvot todellisuudessa kehittyvät. Näyttää siltä, että tulevaisuuden arvoja 

voidaan yrittää päätellä kokemustiedon, sekä mahdollisesti myös erilaisten globaalien 

trendien perusteella. Mutta kuten tulevaisuuden tutkiminen aina, on arvojen ennustami-

nen paitsi vaikeaa myös epävarmaa. (Räikkä, 2003.) 

 

Malaskan (2003) mukaan tulevaisuuden tutkimisen tarkoituksena on pyrkimys antaa laa-

jempi tietoisuus tutkittavasta asiasta, jotta voidaan ohjata taitoja, valintoja ja käyttäyty-

mistä oikeaan suuntaan. Tässä kyseisessä tutkimuksessa koulun ja varhaiskasvatuksen 
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johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta voidaan hyödyntää esimerkiksi koulu-

tuspoliittisessa päätöksenteossa sekä uusien ammattilaisten koulutuksessa ja nykyisten 

johtajien osaamisen kehittämisen suuntaamisessa.  

 

3.1.1 Koulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuus 
 

Mustosen (2007) mukaan yhteiskunnan vaatimukset koululle ovat lisääntyneet 

yhteiskunnan muiden muutosten vaikutuksesta. Hän tuo esiin, että esimerkiksi 

kansainvälistyminen, opetusteknologia ja uudistunut opetussuunnitelma ovat 

aiheuttaneet paineita koululle. Myös lasten oppimisvaikeudet ja käyttäytymishäiriöt 

ovat lisääntyneet. Rehtorilla on suuri vastuu siitä, millä tavalla koulu menestyy. 

Mustonen (2007) korostaa, että koulun johtaminen ei ole enää vain ylhäältä tulevien 

määräysten toimeenpanoa, vaan johtaminen on nähtävä paljon laajempana 

kokonaisuutena. Yksilöllisyyden korostumisen lisääntyminen sekä koulujen että 

oppilaiden kohdalla on lisännyt koulujen vaatimustasoa. Mustonen (2007) tuo esiin 

myös vanhempien mukana olon asettamat haasteet koulun johtamiselle. Osa 

vanhemmista haluaa olla mukana aktiivisesti, kun taas osa vanhemmista on 

välinpitämättömiä koulua kohtaan.  Sahlbergin (2007) mukaan koululle on muodostunut 

uusi, entistä tärkeämpi rooli sivistämisen ja tiedon jakamisen rinnalle. Uusi rooli 

tarkoittaa aktiivista mukana olemista nuorten mielipiteiden sekä maailmankuvan 

muodostumisessa. Kouluinstituutio on läpi historiansa toiminut muutoksen 

mahdollistajana sekä kansan sivistäjänä, ja vasta lähiaikoina sen on oletettu ulottuvan 

myös perinteisen opetuksen ulkopuolisille alueille. Lapset ja nuoret löytävät tietoa 

helposti nykyään myös koulun ulkopuolelta, kun tiedonvälitys, viihde ja alakulttuurit 

ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa. Ne näyttäytyvät usein myös uskottavampina 

ja mielenkiintoisempina tiedonvälittäjinä kuin koulu. (Sahlberg, 2007.) 

 

Sahlberg (2007) tuo esiin, että monenlaiset globaalit trendit sekä muutokset maailmassa 

vaikuttavat nykypäivänä myös kouluun entistä nopeammin ja voimakkaammin. Lapset ja 

nuoret koulussa reagoivat maailman muutoksiin ja saattavat kokea ne hämmentävinä tai 

pelottavinakin. Koulun olisi siis Sahlbergin (2007) mukaan hyvä olla ajan tasalla globaa-

leista asioista, ja tarjota lapsille ajanmukaista, perusteltua tietoa sekä työkaluja tulevai-

suuteen. Koulun johtajalla on mahdollisuus vaikuttaa lasten ja nuorten mielipiteisiin, ja 

voi olla, että muodollinen kouluopetus ei ole tässä asiassa riittävää. Sahlbergin (2007) 



 18 

mukaan mielipidevaikuttajana koulun johtajan pitäisikin olla hyvin tietoinen esimerkiksi 

talouskehityksestä ja globaalien kriisien, kuten ilmastonmuutoksen ekologisista, talou-

dellisista ja poliittisista vaikutuksista. Samaan aikaan monet koulun johtajat kuitenkin 

kokevat jo nykyisen työmääränsä valtavana ja kuormittavana. (Sahlberg, 2007.)  

 

Kyllönen (2011) on tutkinut väitöskirjassaan erilaisia skenaarioita koulun tulevaisuudelle 

2020-luvulla. Hän rakensi tutkimuksessaan skenaarioita toivotun, uhkakuvien ja toden-

näköisen koulun tulevaisuudelle. Skenaarioissaan hän kuvasi tulevaisuuden koulua myös 

johtamisen näkökulmasta. Toivotun tulevaisuuden skenaariossa henkilöstö-, hallinto-, ta-

lous- ja pedagoginen johtaminen ovat tasapainossa. Jaettu johtajuus toimii aidosti johta-

misen vastuualueita jakamalla ilman tunnetta siitä, että johtajuus on pirstaleista. Koulun 

johtajuus on yhteisölliseen osaamiseen tähtäävää sekä osallisuuteen ja oppimiseen johta-

vaa. Uhkakuva-skenaariossa johtaminen on sen sijaan byrokraattista toimintaa, jossa val-

vonta ja kontrolli ovat lisääntyneet. Rehtorin työssä korostuu henkilöstöjohtaminen, sillä 

henkilöstö on uupunutta ja kuormittunutta. Pedagogiselle johtamiselle jää tässä skenaa-

riossa vain vähän aikaa. Jaettu johtaminen toteutuu heikosti, sillä tiukan kontrollin vuoksi 

oppivan organisaation kehittymistä ei synny ja henkilöstö on uupunutta. Toisaalta Kyllö-

nen (2011) kuvaa tulevaisuuden uhkakuvana myös täysin yksityisten lähteiden rahoitta-

maa koulua, jossa koulun johtajan työ muuttuu toimitusjohtajan tehtäväksi. Koulun tule-

vaisuuden todennäköisessä skenaariossa johtaminen edellyttää monitahoista osaamista 

sekä näkemystä koulun tehtävästä ja sen kehittämisestä. Muutosjohtaminen korostuu reh-

torin työssä. Koulun johtaminen ei tässä skenaariossa ole yksin tehtävää työtä, vaan jaet-

tua johtajuutta, jossa verkostoyhteistyö ja erilaiset kumppanit muuttavat koulun johtami-

sen tapaa. Tämän todennäköisen skenaarion uhkakuvana on se, että rehtoreilta ei enää 

edellytettäisi opettajankoulutusta ja pedagogista osaamista. (Kyllönen, 2011.) 

 

3.2 Johtamisen uudistumistarpeet tulevaisuudessa 

 

Johansen ja Johansen (2012) ovat tutkineet johtamista ja tulevaisuutta usean 

vuosikymmenen ajan työskennellen tutkimusyksikössä nimeltä Center of Creative 

Leadership. Tutkimusten sekä oman työnsä kautta saadun tiedon perusteella he ovat 

määritelleet omasta näkökulmastaan kymmenen uutta johtamisosaamista epävarmaan ja 

muuttuvaan tulevaisuuden maailmaan. Heidän mukaansa menestyäkseen 

tulevaisuudessa, johtajien on valmistauduttava hyvin etukäteen, sillä muuten johtaminen 
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tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa on pelkkää selviytymistä. Vaikka Johansen ja 

Johansen tekevät Center of Creative Leadershipissa yhteistyötä lähinnä suurten yritysten 

kanssa, he toteavat, että heidän tutkimustiedoistaan voisivat hyötyä erityisesti julkiset ja 

koulutusta tarjoavat sekä voittoa tavoittelemattomat instituutiot. (Johansen & Johansen, 

2012.) 

 

Kuten jo aikaisemmin mainitsin, on johtajie Johansenin ja Johansenin (2012) mukaan 

kehitettävä tulevaisuudessa osaamistaan ja saavutettava uusia taitoja voidakseen 

menestyä tulevaisuuden maailmassa. He korostavat, että perinteiset johtamistavat eivät 

tule riittämään tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa. Johansen ja Johansen (2012) 

ovat määritelleet kymmenen tulevaisuuden johtamisosaamista, jotka kaikkien johtajien 

organisaatiosta riippumatta tulisi omaksua. Nämä johtamisosaamiset olen luetellut alla. 

Olen vapaasti suomentanut Johansenin ja Johansenin käyttämät englanninkieliset 

johtamisosaamiset. 

 

1. ’Maker instinct’ = Tekemisen vaisto.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa sisäistä paloa rakentaa sekä kehittää asioita. 

Se sisältää myös taitoa ottaa muut mukaan tekemiseen ja kehittämiseen. 

2. ’Clarity’ = Selkeys.  

Johtamisosaamisena selkeys muuttuvan ja epävarman maailman keskellä on 

olennainen. Johtajalla on oltava selkeä visio siitä, mitä kohti ollaan menossa. 

3. Dilemma flipping = Dilemman selättäminen.  

Dilemma on ongelma, jota ei voi ratkaista yhdellä oikealla tavalla tai yksinker-

taisesti, kuten tavallisen ongelman. Johtamisosaamisena dilemman selättäminen 

tarkoittaa sitä, että johtaja osaa kääntää dilemmat hyödyiksi ja mahdollisuuk-

siksi. 

4. ’Immersive learning ability’ = Mukaansatempaava kyky oppia uutta.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa sitä, että johtaja on valmis oppimaan uutta 

myös itselleen tuntemattomista asioista. Lisäksi johtajalla on taito suodattaa tie-

toa, sekä muodostaa loogisia yhteyksiä. 

5. ’Bio-empathy’ = Empaattisuus luontoa kohtaan.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa kykyä ymmärtää ja kunnioittaa luontoa sekä 

oppia siitä. Maailmantila edellyttää tulevaisuuden johtajia ottamaan huomioon 

luonnon hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen. 



 20 

6. ’Constructive depolarization’ = Rakentava depolarisaatio.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa konfliktien ratkaisua uudenlaisella, ikään 

kuin käänteisellä tavalla. Konfliktien ratkaisussa johtajan tehtävä on nähdä kon-

fliktin jokainen puoli rakentavalla tavalla, josta lähdetään kohti ratkaisua.  

7. ’Quiet transparency = Hienovarainen läpinäkyvyys.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa kykyä olla läpinäkyvä päätöksissään niin, 

että johtaja ei itse ota kunniaa kaikesta, ja ole niin sanotusti kaikki tietäväinen 

johtaja. Hienovaraisella johtajalla on taito kuunnella ja olla nöyrä, menettämättä 

silti omaa voimakkuuttaan ja itsevarmuuttaan. 

8. ’Rapid prototyping’ = Nopea prototyyppien luominen.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa sitä, että johtajalla on taito luoda nopeita 

prototyyppejä uusista innovaatioista pelkäämättä epäonnistumisia tai harha-as-

keleita. Johtajalla on taito ymmärtää, että menestys myöhemmin vaatii kokeiluja 

ja myös epäonnistumisia, joista voi oppia uutta. 

9. ’Smart-mob organizing’ = Smart-mob organisointi.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa kykyä hyödyntää sosiaalista mediaa ja tek-

nologiaa älykkäästi organisaation johtamisessa.  

10. ’Commons creating = Verkostojen luominen.  

Johtamisosaamisena tämä tarkoittaa kykyä luoda verkostoja uudella tavalla yli 

oletettujen rajojen. Tällaista uudenlaista verkostojen ja yhteisöjen luomista tul-

laan tarvitsemaan tulevaisuudessa, ja esimerkiksi teknologian kehittyminen an-

taa siihen myös paremmat mahdollisuudet kuin aikaisemmin. 

 

Suomessa julkista johtamista tutkineiden Virtasen ja Stenvallin (2010) mukaan julkisen 

alan johtamistyössä on perinteisesti ollut vallalla ajattelu, jossa mahdollisimman pitkän 

uran organisaatiossa tehnyt henkilö valittiin johtajaksi. Substanssiosaamisen tärkeyttä 

korostettiin yli johtamisosaamisen, ja tämä näkyy edelleen julkisissa organisaatioissa. 

Nyt tämä ajattelutapa on kuitenkin Virtasen ja Stenvallin mukaan (2010) alkanut 

murtua, ja nimenomaan johtamisesta on tullut ammatti myös julkisella sektorilla. 

Julkinen johtaminen on kuitenkin omanlaistaan osaamista vaativaa johtamista, sillä 

julkiset organisaatiot toimivat yhteisillä varoilla ja yhteistä hyvää tuottaen. Tässä on 

suuri ero verrattuna yritysjohtamiseen, jossa tavoitteena on tuottaa arvoa omistajilleen; 

julkisen organisaation johtamisessa on siten hyvin erilaiset vastuut ja velvollisuudet. 

Toimintaympäristö julkisella sektorilla tulee muuttumaan monimutkaisemmaksi 
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tulevaisuudessa, ja sen tuottamia muutoksia on hyvin vaikea ennustaa. Virtanen ja 

Stenvall (2010) sanovat, että vaikka ennustaminen on vaikeaa, on tärkeää, että koko 

organisaatio- ja työyhteisötasolla ollaan valmiita muutokseen. Eli johtamisen tulee olla 

yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Tulevaisuuden hyviltä johtajilta vaaditaan kykyä elin-

ikäiseen oppimiseen ja kykyä tunnistaa muutoksen tärkeys ja väistämättömyys. (Virta-

nen & Stenvall, 2010.)   

 

Kuten monissa tutkimuksissa sekä aiemmin on todettu, ympäröivässä maailmassa 

tapahtuu jatkuvasti suuria, mullistavia uudistuksia liittyen teknologiaan, politiikkaan, 

talouteen sekä sosiaaliseen elämään. Esimerkiksi Sydänmaanlakka (2015) on todennut, 

että tulevaisuus näyttää yhä yllätyksellisemmältä ja sen ennustaminen on 

kompleksisuuden takia vaikeaa. Sydänmaanlakan mukaan on selvää, että myös julkisen 

sektorin on pystyttävä uudistumaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Hän jatkaa, että 

emme voi varmaksi sanoa, millainen tulevaisuus meillä on edessä, vaan meitä odottaa 

monia erilaisia, mahdollisia tulevaisuuksia. Tulevaisuuden ennakointi vaatii 

organisaatioilta kykyä tunnistaa ja lukea sekä nykyhetken että tulevaisuuden merkkejä. 

Myös tulevaisuudessa odottavat riskit on uskallettava tunnistaa, jos halutaan esimerkiksi 

johtamistoimenpiteillä hallita tulevaa. Koska muutos on ollut 1990-luvulta asti hyvin 

nopeaa, on alettu puhua hallitsemattomasta ja pirstaleisesta tulevaisuudesta. 

Sydänmaanlakka (2014) toteaa, että toimintaympäristön muuttuessa jatkuvasti 

ympärillä, on myös johtamisen uudistuttava. Uudistuminen vaatii strategista ajattelua 

sekä nykyisen strategian jatkuvaa kriittistä tarkastelua. Uudistuvassa johtamisessa 

suoritusta tulee jatkuvasti arvioida suhteessa tavoitteisiin, ja kehittää arvioinnin 

pohjalta. Tämä prosessi tapahtuu jaettuna johtamisena yhdessä koko organisaation 

kanssa. (Sydänmaanlakka, 2014.) 

 

Kuten aiemmin myös viitatut Johansen ja Johansen (2012) totesivat, niin myös 

Sydänmaanlakan (2015) mukaan johtamisessa, erityisesti julkisen puolen johtamisessa, 

käytetään vanhentuneita johtamisen viitekehyksiä. Niistä olisi muuttuvan tulevaisuuden 

myötä siirryttävä kohti uudenlaisia viitekehyksiä. Sydänmaanlakka (2015) on esittänyt 

viitekehyksen tärkeimmistä tekijöistä siirryttäessä vanhanaikaisesta johtamisesta 

uudenlaiseen tulevaisuuden johtamiseen, joka esitellään kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Kohti tulevaisuuden johtamista. 

 

Yllä esitetyt trendit kuvaavat, miten johtamisen tulisi Sydänmaanlakan (2015) mukaan 

muuttua kohti vähemmän byrokraattista ja johtajakeskeistä ajattelua. Tässä kohtaa on 

hyvä muistaa myös aikaisemmin esitellyt Johansenin ja Johansenin (2012) 

tulevaisuuden johtamisosaamiset, joissa myös kuvailtiin siirtymistä johtamismalliin, 

jossa johtaja ei toimi yksin, vaan yhdessä verkostoja luoden. Johtajan roolin tulee myös 

Sydänmaanlakan mallissa muuttua johtamispalveluksi, jossa johtaja toimii 

organisaatiossa mahdollistajana, mutta ei käskyttäjänä. Tämä tarkoittaa siirtymistä 

jaettuun johtamiseen, jossa jokainen osallistuu johtamiseen omalta osaltaan. Martela ja 

Jarenko (2017) ovat myös samoilla linjoilla siinä, että tulevaisuudessa johtamisen tulee 

tukea ennen kaikkea koko organisaation itseohjautuvuutta. Helpoiten itseohjautuvan 

organisaation ihanteeseen päästään heidän mukaansa silloin, kun organisaatio on 

rakennettu alun perinkin itseohjautuvaksi heti rekrytoinneista lähtien. Ongelmia syntyy 

tilanteissa, joissa aikaisemmin perinteisesti johdettua organisaatiota aletaan muuttaa 

itseohjautuvaan suuntaan. Tämä lienee tilanne, kun ajatellaan useimpia kouluja sekä 

varhaiskasvatusyksiköitä ja muita julkisen puolen organisaatioita. Tällaisissa tilanteissa 

tarvitaan Martelan ja Jarenkon (2017) mukaan taitavaa vuorovaikutusta ja dialogia 

organisaation eri tasojen kesken. Kaikista ristiriitaisista odotuksista ja toimintatavoista 

Konemainen organisaatio Avoin systeemi

Hierarkinen organisaatio Verkostot

Johtajakeskeisyys Jaettu johtaminen

Kapea ihmiskuva Kokonaisvaltainen 
ihmiskuva

Järjestyksen korostaminen Monimutkaisuuden hallinta

Joko-tai -ajattelu Sekä-että -ajattelu

Kilpailu Yhteistoiminta

Yksilöajattelu Toimivat tiimit ja yhteisöt

Budjettisuunnittelu Strateginen ajattelu
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on käytävä avointa keskustelua, ja kirkastettava visiota, jota kohti ollaan kulkemassa. 

Martela ja Jarenko (2017) esittävät mielenkiintoisen näkökulman, jonka mukaan 

johtajan on mahdollisesti muutettava perustavanlaatuista ihmiskuvaansa voidakseen 

johtaa itseohjautuvaa organisaatiota. Johtajan on uskottava siihen, että ihminen on 

lähtökohtaisesti olemukseltaan aktiivinen ja oma-aloitteisesti toimiva. Koneistumisen 

myötä harva työ on enää mekaanista suorittamista; tästä johtuvan työn murroksen myötä 

luova, asiantuntijuutta vaativa vuorovaikutuksellinen työ on tulevaisuuden työn luonne. 

Uster, Vashdi ja Beeri (2019) ovat visioineet, että tulevaisuudessa johtamisesta 

puhuttaessa ei enää ajatella organisaation johtoon nimettyä yksittäistä henkilöä, sillä 

johtamisen kannalta olennaisena nähdään vain se, miten organisaatio pystyy 

kokonaisuutena saavuttamaan asettamansa tavoitteet. 

 

3.3 Osaamistarpeet tulevaisuudessa 

 

Jokinen ja Saarimaa (2013) ovat tutkineet ja kirjoittaneet tulevaisuuden osaamisen 

ennakoinnista. Heidän mukaansa tulevaisuuden osaaminen yhdistetään useissa 

yhteyksissä tulevaisuuden koulutustarpeiden arviointiin sekä työelämän muutoksiin. 

Tulevaisuuden osaamistarpeita pyritään yhteiskunnallisella tasolla ennakoimaan, muun 

muassa koulutuspaikkojen muutoksilla sekä koulutusten sisältöjä muokkaamalla. 

Osaamistarpeiden ennakoinnissa on tärkeää omaksua aktiivisen ennakoinnin 

toimintamalli, jossa ennakoinnissa huomioon otetaan erilaiset yhteiskunnalliset ja 

yksilölliset tarpeet, sekä erilaiset aikaperspektiivit ja toimintaympäristöt. Jokinen ja 

Saarimaa (2013) nostavat esiin, että tulevaisuusajattelussa on aina haasteena se, että 

tulevaisuutta tulisi pystyä tarkastelemaan täysin erilaisena kuin nykytilannetta. (Jokinen 

& Saarimaa, 2013.) 

 

Opetushallituksen (2019) Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) on ennakoinut tulevai-

suuden osaamistarpeita koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden toimesta. OEF on 

koonnut ennakointityön pohjalta merkittävimmät tulevaisuuden osaamistarpeet toimiala-

kohtaisesti. Näitä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointeja on tarkoitettu käytettä-

väksi esimerkiksi opetussuunnitelmien kehittämisessä, uraohjauksessa ja koulutuksen ke-

hittämisessä. Koulutuksen alalla OEF:n ennakoimissa tärkeimpien kasvavien osaamistar-

peiden joukossa korostuvat erilaiset digitaaliset taidot, kuten digitaalisen teknologian 
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luova käyttö, sekä erilaisten digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen. Ajattelutaito-

jen katsotaan olevan myös kasvavien osaamistarpeiden joukossa. Yhtäältä analyyttiset ja 

toisaalta myös kriittiset ajattelutaidot ovat tulevaisuuden koulutusalan ammattilaisten tär-

keitä osaamisalueita. Tärkeitä tulevaisuuden osaamistarpeita ovat OEF:n selvitystyön pe-

rusteella myös eettisyys, innostamis- ja motivointikyky, keinoälyn hyödyntäminen, mo-

nikulttuurisuustaidot, ongelmanratkaisutaidot sekä verkosto-, vuorovaikutus- ja sosiaali-

set taidot.  

 

 

3.4 Muutoksen ja uudistumisen johtaminen 

 

Hänninen (2014) on kuvannut organisaation toimintakulttuurin merkitystä sekä 

muodostumista. Organisaation toimintakulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen, miten 

muutoksiin pystytään reagoimaan. Toimintakulttuuri muodostuu arvoista ja yleisesti 

hyväksytyistä toimintatavoista. Johtajalla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi 

toimintakulttuuri muodostuu. Johtajan on pystyttävä sanoillaan ja toiminnallaan 

ilmentämään organisaation arvoja ja strategiaa niin, että ne ovat linjassa keskenään. 

Päätöksenteon ja uusien käytäntöjen on myös oltava haluttuja arvoja ja toimintatapoja 

tukevia, jotta henkilöstön luottamus organisaatioon voi vahvistua. Kuten jo aiemmin on 

todettu, myös Hänninen (2014) on sitä mieltä, että tulevaisuudessa organisaatiot tulevat 

kohtaamaan muutoksia ja uudistumistarpeita yhä kiihtyvämmässä tahdissa. Johtajan 

roolina ei ole hallita kaikkea muutosta ylhäältä käsin, vaan hänen tulee toimia 

organisaatiossa innostajana, mahdollistajana, ennakoijana ja innovoijana. Johtajalla on 

oltava selkeä visio sekä langat käsissään, mutta uudistusten johtaminen on 

organisaatiossa kollektiivista ja hajautettua. (Hänninen, 2014.) 

 

Hänninen (2014) kuvaa muutoksen onnistunutta johtamista kuuden organisaation 

kulttuuria kuvaavan tekijän kautta. Hajautunut johtajuus tarkoittaa sitä, että nykyajan 

verkostoyhteiskunnassa johtaminen on yhteistoimintaa ja yhteistyötä, jossa henkilöstön 

asiantuntijuutta hyödynnetään johtamisessa. Tällöin organisaatiolla on mahdollisuus 

toimia ketterästi ja tehdä nopeita päätöksiä ja sen myötä uudistua. Tehokas 

vuorovaikutuskulttuuri auttaa organisaatiota uudistumaan ja reagoimaan muutoksiin. 

Johtajan ominaisuutena tulisi olla aito halu vuorovaikutukseen yksiköiden, tiimien ja 

yksilöiden kanssa, jolloin vastuu uudistumisesta koetaan kaikkien yhteisenä tavoitteena. 



 25 

Luovuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä arvoja johtajalle, joka haluaa uudistaa 

organisaatiotaan. Innovaatiojohtaminen vaatii kyseenalaistamista, avoimuutta sekä 

rohkeutta antaa valtaa ja vapautta tiimeille ja yksilöille. Tiedon jakamisen kulttuuri on 

tärkeä uudistumisen johtamisessa, sillä tieto on saatava kulkemaan ketterästi 

organisaation eri tasoilla, jotta innovaatioita ja oppimista voisi tapahtua 

mahdollisimman tehokkaasti. Hyvä tiedon jakamisen kulttuuri on sellainen, jossa 

kannustetaan avoimeen dialogiin ja kyseenalaistamiseen. Tällaiselle vuorovaikutukselle 

on organisaation rakenteissa varattava riittävästi aikaa, jotta se oikeasti toteutuu. 

Strategisen ajattelun kulttuuri tulee olla hajautunut koko organisaatiolle, sillä johtaja 

yksin ei voi uudistaa koko organisaatiota. Strateginen ajattelu on mahdollista saada 

koko organisaation kulttuuriksi osallistamalla, käymällä jatkuvaa vuoropuhelua sekä 

toimimalla verkostoissa. Jokin haluttu muutos on tehokkaammin saavutettavissa, kun 

henkilöstön strateginen ajattelu on hyvää ja johtaa yhteiseen vastuunkantoon ja 

itseohjautuvuuteen. Uudenlaisen suorituksen johtamisen kulttuuri on vastakohta 

perinteiselle suorituksen johtamiselle, jossa esimerkiksi muutoksen johtaminen tapahtuu 

ylhäältä alaspäin. Uudenlaisen suorituksen johtamisen kulttuurissa vastuuta on jaettuna 

sekä tiimeihin että yksilöille. Johtajalla on tärkeä vastuu onnistumisen tukemisessa. 

(Hänninen, 2014.)   
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4 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteutus 

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Kuten aikaisemmin olen todennut, on koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden toimintaym-

päristössä ollut viime vuosina paljon muutoksia. Ne ovat vaikuttaneet alan johtajien työ-

hön nopeasti. Johansen ja Johansen (2012) ovat kutsuneet tulevaisuuden maailmaa ailah-

televaksi, epävarmaksi, monimutkaiseksi ja moniselitteiseksi. Vaikka tulevaisuutta on 

mahdotonta ennustaa varmuudella, niin siitä voidaan tehdä päätelmiä erilaisten paikallis-

ten ja globaalien trendien perusteella. Muutokseen on tärkeä valmistautua, sillä kuten 

Manx (2006) on todennut, niin jos emme itse rakenna tulevaisuutta haluamaamme suun-

taan, niin joku muu tulee tekemään sen puolestamme. Koulutusta kehittämällä ja koulu-

tuspoliittisella päätöksenteolla voimme vaikuttaa valmiuteemme tulevaisuuden muutok-

siin vastaamisessa. 

 

Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut siitä, miten tällä hetkellä opetus- ja kasvatusalan 

kentällä työskentelevät johtajat näkevät tulevaisuuden osaamistarpeet, muutokset ja haas-

teet. Kokemuspohjaista tietoa ja näkemyksiä voidaan parhaassa tapauksessa hyödyntää 

koulutuspoliittisen päätöksenteon tukena sekä alalle tulevien tai siellä jo olevien johtajien 

koulutuksessa. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita tu-

levaisuuden johtamista opetus- ja kasvatusalan kentällä toimivien rehtoreiden ja varhais-

kasvatuksen johtajien näkökulmasta. Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Mitä osaamisalueita koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajat pitävät tär-

keinä tulevaisuudessa?  

2. Mitä muutoksia koulun ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajat odottavat tulevai-

suudessa johtamistyössään?  

3. Mitä haasteita ja uhkia johtajat näkevät koulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuu-

den johtamisessa? 

 

Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini luokittelemalla, analysoimalla ja tulkitsemalla 

tutkimuksen aineistona käyttämiäni ryhmähaastatteluja koulujen ja varhaiskasvatusyksi-

köiden johtotehtävissä työskenteleville ammattilaisille. 
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4.2 Tutkimusmenetelmät  

 

Tutkimuksen taustafilosofiana on kriittinen teoria, jossa Metsämuurosen (2006) mukaan 

tutkija ja tutkittava ovat sidoksissa toisiinsa. Kriittisessä teoriassa todellisuus rakentuu 

erilaisten tekijöiden vaikutuksesta, joita ovat muun muassa poliittiset, kulttuuriset ja eet-

tiset tekijät. Tutkimustieto hankitaan tyypillisesti tutkijan ja tutkittavan välisessä dialo-

gissa; myös tässä tutkimuksessa tieto kerättiin haastattelemalla tutkittavia. Kriittisen teo-

rian mukaisesti otin tutkimuksessa huomioon myös omien arvojeni vaikutuksen tutki-

muksen lopputulokseen. Tarkoituksenani oli selvittää varhaiskasvatusyksiköiden ja kou-

lujen johtotehtävissä työskentelevien ihmisten näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta ja 

siihen liittyvistä muutoksista. Malaskan (2003) mukaan tulevaisuudentutkimuksen em-

piirisyys perustuu inhimilliseen ymmärrykseen ja kokemuspohjaiseen tietoon. Myös tästä 

näkökulmasta koin haastattelun valitsemisen menetelmäksi loogisena, sillä inhimillistä 

ymmärrystä ja kokemustietoa on mahdollista saada selville haastattelun avulla. 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Puusa ja Juuti (2011) 

sanovat, että laadullisessa tutkimuksessa keskeistä on tutkittavien henkilöiden näkemyk-

set ja kokemukset tutkittavasta aiheesta, kun taas tutkijan tehtävänä on antaa tutkittavasta 

ilmiöstä teoreettisesti johdonmukainen tulkinta. Laadullinen tutkimus on heidän mu-

kaansa usein joustavaa ja etenee hermeneuttisen kehän tapaan. Puusa ja Juuti (2011) to-

teavat, että tutkijalla olevaa esiymmärrystä laajennetaan syventymällä teoriaan aiheesta. 

He jatkavat, että jo teoriaan tutustuessaan tai viimeistään aineistoa kerätessä tai siihen 

syventyessä, tutkijan ennakkokäsitys voi muuttua, jolloin on tarpeen palata alkuun tar-

kastelemaan omia tavoitteita sekä asetettuja tutkimuskysymyksiä. Myös tässä tutkimuk-

sessa tutkimusprosessini muokkautui laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan tut-

kimuksen edetessä. Muokkasin sekä teoriapohjaa että tutkimuskysymyksiä tutkimuksen 

edetessä ja näkökulmien tarkentuessa sen myötä.  

 

Tutkimuksen tutkimusstrategia on tapaustutkimus (case study), joka on Piekkarin ja 

Welchin (2011) mukaan tyypillisesti laadullinen tutkimus. Sekä Piekkari ja Welch 

(2011) että Metsämuuronen (2006) kuvailevat tapaustutkimuksen olevan yksilöön, 

yhteisöön tai ihmisryhmään liittyvää tutkimusta. Tässä tutkimuksessa 

tapaustutkimuksen kohteena oli joukko opetus- ja kasvatusalan kentällä toimivia 
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johtajia. Tapaustutkimuksen tyyppinä tässä käytin tulkitsevaa tapaustutkimusta. 

Piekkarin ja Welchin (2011) mukaan tulkitsevalle tapaustutkimukselle on ominaista 

tutkittavien näkemyksien esittäminen sekä reflektiivisyys. Tässä tutkimuksessa halusin 

erityisesti esittää kokemuspohjaisia näkemyksiä tutkimuksen kohteena olevasta ai-

heesta. Kuten Metsämuuronen (2006) on sanonut, tapaustutkimuksen tulos ei ole ylei-

sesti ottaen yleistettävissä, mutta tapaustutkimuksessa tehdyt löydökset voivat hyvin 

olla pieni askel kohti yleistettävyyttä. Näin ollen tapaustutkimuksen tulokset voidaan 

nähdä merkittävinä. 

 

4.3 Aineiston koonnin menetelmät  

 

Tutkimuksessa käyttämäni aineisto koottiin haastattelemalla opetus- ja kasvatusalan joh-

totehtävissä toimivia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet Helsingin yliopiston kasvatus- ja 

opetusalan johtamisen perusopintoihin. Haastatteluihin osallistui koulujen rehtoreita, var-

haiskasvatuksen johtajia sekä varajohtajia. Osallistujat täyttivät kyselylomakkeen sekä 

osallistuivat ryhmähaastatteluun. Sekä kyselylomake että ryhmähaastattelurunko oli tehty 

Edu Leaders-hanketta varten; hankkeen tavoitteena on kehittää opetus- ja kasvatusalan 

johtajille johtamiskoulutusta yliopistolla perus- ja aineopintojen muodossa. Tässä tutki-

muksessa en käyttänyt koko aineistoa, vaan valitsin osiot, jotka liittyivät tutkittavana ole-

vaan aiheeseen, eli tulevaisuuden näkymiin johtajien työssä. 

 

Tutkimukseni onnistumisen kannalta pidin tärkeänä asiana, että tutkittavien näkökulma 

pääsee esille. Näin ollen oli tarkoituksenmukaista käyttää menetelmiä, joissa se on mah-

dollista. Puusan ja Juutin (2011) mukaan tyypillisesti haastattelu on yksi käytetyimmistä 

menetelmistä, kun halutaan saada tutkittavien ääni mahdollisimman hyvin kuuluviin. 

Tässä tutkimuksessa haastattelumuotona oli ryhmähaastattelu, joka tarkoittaa sitä, että 

haastatteluun osallistui samanaikaisesti useampi haastateltava. Puusan (2011) mukaan 

ryhmähaastattelun hyvä puoli on siinä, että tutkittavien keskustellessa tutkittavasta ilmi-

östä keskenään vuorovaikutuksessa, voi esiin tulla sellaisia teemoja, jotka olisivat jääneet 

sanomatta kahdenkeskisessä haastattelussa. Puusa (2011) jatkaa, että ryhmähaastattelu 

ikään kuin jäljittelee arkipäivän tilannetta siinä mielessä, että myös oikeassa elämässä 

ihmiset tulkitsevat ja kehittävät mielipiteitään vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa.  
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Ryhmähaastatteluiden toteuttamiseen osallistuivat sekä Edu Leaders -hankkeen vastaavat 

että opiskelijajäsenet. Osallistuin aineiston keruuseen pitämällä yhden ryhmähaastattelun 

rehtoreille ja yhden varhaiskasvatuksen johtajille.  Varhaiskasvatuksen johtajien ryhmä-

haastatteluita oli yhteensä viisi, ja jokaisessa ryhmähaastattelussa oli kolme osallistujaa. 

Rehtoreiden ryhmähaastatteluita pidettiin neljä ja vastaajia niissä oli yhteensä neljätoista. 

Kaikkiaan ryhmähaastatteluihin osallistui 29 (N=29) opetus- ja kasvatusalan johtotehtä-

vissä toimivaa henkilöä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin kirjoitettuun muo-

toon analysointia varten. 

 

4.4 Aineiston analyysimenetelmät  

 

Aloitin aineiston analysoinnin syventymällä litteroituun haastatteluaineistoon. Pidin tär-

keänä, että tunnen aineistoni hyvin ennen kuin etenen aineiston analyysissa. Koska 

aineistoa ei kerätty vain tämän tutkimuksen tavoitteisiin, oli haastattelurungossa 

sellaisia osoita, jotka eivät liittyneet tähän tutkimukseen. Rajasin haastatteluaineistosta 

sellaiset osiot, joissa tutkittavat tuottivat koulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen ja 

tulevaisuuden johtamiseen liittyvää puhetta. Muun osion aineistosta jätin analysoinnin 

ulkopuolelle, sillä sen sisältö ei ollut merkityksellistä tutkimukseni kannalta. Ryhmä-

haastatteluissa käytetty haastattelurunko löytyy alta taulukosta 2, josta on luettavissa 

ryhmähaastattelun viisi eri teemaa. Erityisesti haastattelun toisessa teemassa keskityttiin 

tulevaisuuden näkymiin, mutta myös muista teemoista keskusteltaessa puhuttiin tulevai-

suuteen liittyvistä asioista. Tämän vuoksi en suoraan rajannut haastattelun muita tee-

moja analyysini ulkopuolelle, vaan luin huolellisesti läpi kaikki ryhmähaastattelut ja 

poimin sieltä tulevaisuuden näkymiin liittyvät maininnat ja keskustelut.  

 

Kun aineistosta oli eritelty tulevaisuuteen ja tulevaisuuden johtamiseen liittyvät osiot, 

aloitin analyysin ensimmäisen vaiheen. Aineiston analyysimenetelmänä käytin 

temaattista analyysia, jossa muodostetaan teemoja ja teemojen avulla ryhmitellään 

aineistoa keskeisistä aiheista. Saaranen-Kauppisen sekä Puusniekan (2006) mukaan tee-

moja muodostetaan usein aineistolähtöisesti, vaikka myös teorialähtöinen temaattinen 

analyysi on mahdollinen.  Heidän mukaansa aineistolähtöisessä temaattisessa analyy-

sissa teemat muodostetaan esimerkiksi haastatteluaineistosta etsimällä yhdistäviä ja 

erottavia ulottuvuuksia. Tutkimuksessani teemoittelun ensimmäisessä vaiheessa etenin 
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aineistossa lause kerrallaan, ja ryhmittelin lauseet niille sopivien teemojen alle. Tässä 

vaiheessa käytin vain sitä osaa aineistosta, jonka olin aineiston analyysin ensimmäisessä 

vaiheessa erottanut muusta aineistosta. Teemat, joita käytin tässä vaiheessa, noudattivat 

ryhmähaastattelurungon kysymyksiä tulevaisuuden näkymistä. Nämä teemat olivat tässä 

vaiheessa analyysia niin sanotut pääteemat. Saarainen-Kauppisen sekä Puusniekan 

(2006) mukaan pääteemat löytyvät usein kaikista haastatteluista, sillä ne ovat juuri niitä 

aiheita, joista haastateltavien kanssa on puhuttu.  

 

Pääteemat jaetaan Saarainen-Kauppisen sekä Puusniekan (2006) mukaan temaattisessa 

analyysissa yleensä vielä muutamaan alateemaan.  Kun olin jaotellut eri teemat ryhmä-

haastattelurunkoa mukailevien otsikkojen alle, aloin tunnistamaan alateemoja etsien 

merkityssisältöjä haastatteluista. Merkitsin jokaisen kommentin, lauseen tai aiheen 

viereen sitä kuvaavan merkityssisällön. Tämän teemoittelukierroksen jälkeen muodostui 

yhteensä 48 erilaista merkityssisältöä, eli alateemaa. Mainintojen määrä eri alateemojen 

välillä vaihteli paljon; kolmeentoista alateemaan tuli vain yksi maininta, kun taas 

suurimmaksi muodostuneeseen alateemaan tuli yhteensä 27 mainintaa.  Tuomi ja Sara-

järvi (2018) sanovat, että temaattisessa analyysissa on tärkeää, että olennaisia merkitys-

sisältöjä ei pudoteta pois analyysin missään vaiheessa, vaan tutkitussa ilmiössä pyritään 

näkemään mahdollisimman paljon eri merkitysaspekteja. 

 
Alateemojen ja eri merkityssisältöjen tunnistamisen jälkeen aloin tehdä tarkempia 

havaintoja alateemojen välisistä yhteyksistä. Yhdistin toisiinsa liittyviä alateemoja ikään 

kuin saman otsikon alle, jolloin pystyin muodostamaan viisi laajempaa merkityssisältöä. 

Nimesin nämä viisi merkityssisältöä eli pääteemaa niitä kuvaavin otsikoin. Tässä 

vaiheessa aloin tarkentaa alustavia tutkimuskysymyksiäni aineistosta muodostamieni 

pääteemojen mukaisesti. Pääteemojen nimeämisen ja tutkimuskysymysten 

tarkentamisen jälkeen tarkastelin vielä valitsemieni alateemojen merkityssisältöjä ja 

vertailin niitä. Tämän vaiheen tuloksena päädyin yhdistämään alateemoja toisiinsa, kun 

huomasin saman merkityssisällön eri alateemoissa. Tämän karsinnan jälkeen alateemoja 

jäi jäljelle yhteensä 21 kappaletta. Taulukkoon 3 on koottu lopulliset alateemat sekä 

niistä muodostuvat pääteemat. 

 

Päädyin käyttämään tässä tutkimuksessa analyysin apuna myös kvantifiointia, eli laskin 

kuinka monta kertaa mikäkin asia mainittiin aineistossa. Tuomen ja Sarajärven (2018) 
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mukaan kvantifiointi ei laadullisessa tutkimuksessa useinkaan anna lisäarvoa tutkimuk-

seen, sillä aineistot ovat tyypillisesti sen verran suppeita. Tässä tutkimuksessa koin 

kvantifioinnin antavan lisää luotettavuutta aineiston analyysiin, ja pystyin sillä tavoin 

purkamaan aineistoa selkeämmin tulososiossa. Kvantifiointi oli mielestäni tässä tutki-

muksessa hyödyllinen myös siksi, että vastaajia oli suhteellisen paljon, yhteensä 29 hen-

kilöä. Kvantifioinnin tuloksena huomasin, että eri asioiden välillä oli suuria eroja mai-

nintojen määrässä, kuten jo aiemmin mainitsin. Vaikka mainintojen määrästä ei voi suo-

raan vetää johtopäätöstä siitä, mikä asia on toista tärkeämpi, niin se kuitenkin auttoi mi-

nua aineiston analysoimisessa ja tulkinnassa. 

 

Temaattisessa analyysissa on Saaranen-Kauppisen sekä Puusniekan (2006) mukaan tär-

keää, että tutkimustuloksia esitettäessä näytetään sitaatteja aineistosta. Näiden sitaattien 

tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle sitä, mihin seikkoihin analyysi pohjautuu. Si-

taattien esittämisessä on kuitenkin Saaranen-Kauppisen sekä Puusniekan (2006) mu-

kaan oltava kriittinen, jotta ei päädytä vain esittämään sitaatteja toisensa perään ilman 

kytköksiä tutkijan kommentteihin tai teoriaan. Päädyin tähän peilaten myös omassa tut-

kimuksessani esittämään tutkimustuloksissa useita sitaatteja, joiden tarkoituksena on 

avata lukijalle tarkemmin teemojen rakentumista, ja sitä kautta tutkimuskysymyksiin 

vastaamista. 
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Taulukko 2. Ryhmähaastattelun runko. 
  

Teema 1: Johtajan työ ja  

koulutus 

a) Millaisen perustan pohjakoulutus 

tarjoaa johtajan työlle? 

b) Mitä ovat keskeiset osaamisalueet 

johtajan työssä, joihin johtajuus-

koulutuksella tulisi vastata 

Teema 2: Kentän tulevaisuuden nä-

kymät johtajuuden näkökulmasta 

a) Millaiselle näyttää kasvatus- ja 

opetusalan johtajuuden tulevai-

suus? 

b) Millaista osaamista tämä edellyt-

tää johtajilta nyt ja tulevaisuu-

dessa? 

c) Miten johtajuus ja johtaminen ra-

kentuvat? Millaisia rakenteita joh-

tamiselle voisi luoda, millaiset 

voisivat olla mahdollisia? 

d) Tulevaisuuden johtajuus, millaiset 

arvot ovat tärkeitä? 

 

Teema 3: Opetussuunnitelma ja joh-

taminen 

a) Opetussuunnitelma ja johtamistyö 

– mitä tämä yhdistelmä tuo mie-

leen? 

b) Minkälaista osaamista johtajalta 

vaaditaan opetussuunnitelman jal-

kauttamisessa? 

 

Teema 4: Pedagoginen  

johtajuus 

a) Miten näette pedagogisen johta-

juuden johtajan näkökulmasta? 

b) Entä opettajan näkökulmasta? 

c) Entä koko työyhteisön? 

 

Teema 5: Muutoksen  

johtaminen 

a) Muutosjohtaminen, muutoksen 

johtaminen – mitä se tarkoittaa 

johtajan osaamisen/roolin näkö-

kulmasta? 

b) Mikä on toimintakulttuurin mer-

kitys tässä viitekehyksessä?  

 

Lopuksi Miten itse kehittäisitte 

johtamiskoulutusta? 
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Alateemat Pääteemat 

-Vuorovaikutustaidot 

-Itsensä johtaminen 

-Jaettu johtaminen 

-Viestintätaidot 

-Osaamisen johtaminen 

-Verkostoitumistaidot 

-Muutosjohtaminen 

-Strateginen johtaminen 

Osaamistarpeet tulevaisuuden  

johtamisessa 

-Jaettu johtaminen 

-Osaamisen johtaminen 

-Työhyvinvoinnin johtaminen 

-Muutosjohtaminen 

Tulevaisuuden johtamiskokonaisuudet 

-Tulevaisuuden johtamisen arvot 

-Koulun merkitys ja tehtävä tulevaisuuden 

yhteiskunnassa 

-Koulutuspolitiikan vaikutuskset johtami-

seen 

Koulu osana tulevaisuuden  

yhteiskuntaa 

-Nykyisten johtajien lisäkoulutustarpeet 

-Johtamiskoulutus osaksi perustutkintoa 

-Henkilökunnan lisäkoulutustarpeet 

Tulevaisuuden koulutustarpeet 

-Johtajien lisääntyvä työmäärä 

-Tulevaisuuden uhkakuvat 

-Ongelmat muutoksen johtamisessa 

Haasteet ja uhat tulevaisuuden johta-

misessa 

 

Taulukko 3. Lopulliset alateemat ja pääteemat. 
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5 Tutkimustulokset 

 

Esittelen tässä osiossa tutkimustulokseni, joilla pyrin vastaamaan asettamiini 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa käytin aineiston analysoi-

misessa temaattista analyysia, jonka tuloksena määrittelin viisi pääteemaa. Olen 

otsikoinut ja jaotellut tutkimustulososion näiden pääteemojen mukaisesti. Pääteemojen 

alla on useampia alateemoja, jotka olen avannut kunkin pääteeman otsikon alla 

numeroin. Alateemat ja aineistosta lasketut mainintojen määrät kuhunkin alateemaan 

löytyvät liitteistä 1-5.  

 

5.1 Osaamistarpeet tulevaisuuden johtamisessa 

 

Ensimmäisenä muodostamastani viidestä pääteemasta avaan pääteeman nimeltä 

”Osaamistarpeet tulevaisuuden johtamisessa”. Tämä pääteema vastaa ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseeni siitä, mitä osaamisalueita pidetään tärkeinä tulevaisuuden 

johtamisessa kasvatus- ja opetusalalla. Tämän pääteeman alla on yhteensä kahdeksan 

nimettyä alateemaa (liite 1). Haastateltujen varhaiskasvatusyksiköiden johtajien ja 

koulujen rehtoreiden keskustelujen perusteella muodostin kahdeksan eri tulevaisuuden 

johtamisen osaamistarvetta sisältöalueisiin. Osaamistarpeet ovat osittain päällekkäisiä, 

eikä niitä ihan täysin voi erottaa toisistaan, joten sama maininta saattaa esiintyä 

useammassa eri sisältöalueessa. 

 

1. Vuorovaikutustaidot 

 

Vuorovaikutustaitojen osaamista pidettiin tärkeänä sekä tämän hetkisessä johtamisessa, 

että tulevaisuudessa. Tästä tehtiin eniten mainintoja tulevaisuuden osaamistarpeista 

puhuttaessa. Vuorovaikutustaidot korostuvat monilla eri johtamisen osa-alueilla, ja esiin 

nostettiin vuorovaikutus suhteessa henkilöstöön, lasten huoltajiin sekä verkostoihin, 

joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Vuorovaikutustaitojen tärkeys korostuu, sillä 

johtajien vastuulla on hyvin laajoja kokonaisuuksia, joiden välillä tasapainoillaan. Eräs 

johtaja esimerkiksi kuvaili, että johtaja ”tempaistaan” mukaan erilaisiin verkostoihin, 

joissa on osattava toimia erilaisten ihmisten kanssa. Erityisesti vuorovaikutustaitoja 

tarvitaan johtajien mukaan henkilöstöjohtamisessa. Johtajan tulee heidän mukaansa 
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hallita paitsi rakenteiden luominen myös viestiminen niistä henkilöstölle mahdollistaen 

heille mahdollisimman hyvät olosuhteet työskentelyyn. Johtajan tulee olla henkilöstönsä 

tukena silloin, kun he kohtaavat haastavia tilanteita esimerkiksi huoltajien kanssa. 

 

Niin kyllä siinä tarvitaan rehtorilta sellasta että hän kannattelee sen opettajan sen heikon 

hetken yli, mutta myös sanottaa että millä tavalla tää opettaja vois selvitä, antaa ihan puhtaita 
lauseita esim. johonkin Wilma viestiin.  

 

 

Vuorovaikutustaito-osaamiseen liittyi johtajien puheessa myös opetus- ja kasvatusalalle 

tyypillinen substanssiosaaminen, jota johtajilta tullaan heidän näkemyksensä mukaan 

tarvitsemaan edelleen myös tulevaisuudessa.  

 

Et johtajuus rakentuu, se rakentuu toki siis sille tiedolle, mutta myös niinku kokemukselle 
ja kyllä sulla pitää olla niinku...vuorovaikutus kunnossa.  

 

Johtajien puheissa hyvien vuorovaikutustaitojen hallitsemisen yhteydessä oli paljon 

puhetta yhteistyön tekemisestä lasten huoltajien kanssa. Tämä korostui erityisesti koulun 

johtajien puheissa. On hallittava opetuksen sisällöt ja pedagogiset toimintatavat hyvin, 

jotta johtajana on mahdollista perustella huoltajille opettamisen tapoja, joista huoltajat 

ovat monissa kuvailluissa tilanteissa erimielisiä.  

 

Meil on just puhuttu hirveesti siitä, et ku vanhemmilt tulee et tää, me ei nyt tykätä, miks 
te opiskelette matematiikkaa tällä tavalla. Tää ei oo nyt hyvä tapa, ku ollaan sovittu yksi 

jakso tehdään näin. Nii se just, onko se sellanen asia mis meidän pitää kuunnella huoltajii, 

no mun mielest ei oo. 

 

Mut välil tuntuu siltä että koululle säilytetään niinkun juur se, että rahankäyttöä pitäs 

opettaa, haarukan ja veitsen käyttöä pitäs opettaa ja pitäs kaiken näköstä opettaa kun ei 
siellä kotona sitä tehdä.  

 

Johtajat kertoivat vuorovaikutustaitojen olevan tärkeässä osassa silloin, kun huoltajille 

tulee perustella koulun tekemiä pedagogisia ja muita valintoja. He uskoivat, että 

tällaiselle vuorovaikutusosaamiselle on jatkossa tarvetta yhä enemmän, sillä huoltajat 

ovat alkaneet enenevissä määrin vaatia koulua opettamaan lapsille asioita, joita johtajat 

eivät näe koulun tehtävinä. 
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2. Itsensä johtaminen 

 

Haastatellut johtajat toivat puheissaan esiin tärkeänä tulevaisuuden osaamisena itsensä 

johtamisen, joka korostuu varsinkin silloin, kun johtajaan kohdistuu monenlaisia 

vaatimuksia ja odotuksia eri suunnilta. Työn rajaamisen taidot ovat haastateltujen 

johtajien mukaan tärkeitä itsensä johtamisen taitoja tulevaisuudessa. Johtajat kertoivat, 

että työn rajaamisen taitoa tullaan tarvitsemaan johtajien työssä, koska johtajia 

lähestytään monista eri suunnista erilaisten uusien kehittämishankkeiden ja projektien 

kanssa.  

 

…tarvii semmosta rajaamisen taitoa, että et hurahda joka ismiin, joka tulee koska nyt niitä 

ismejä tulee niin paljon koko aika. 

 

Tulevaisuuden johtajan on heidän mukaansa osattava jatkuvasti reflektoida omaa 

tekemistään, sekä koulutettava ja kehitettävä itseään. Tällaisissa tilanteissa johtajien on 

kyettävä sanomaan ei osalle asioista, jotta itseään ei tule vedettyä äärirajoille.  

 

Et semmonen niinku jatkuva reflektointi ja jatkuva niikun uuden oppiminen mun mielestä 
on ihan oleellista (tulevaisuudessa). 

 

…ketteriä toimintatapoja että sä et voi tehä niinku samalla tavalla koko ajan, vaan on 
niinku elettävä tässä ajassa. 

 

 

Johtajan on osattava olla armollinen itseään kohtaan, kuten johtajat tätä asiaa 

haastatteluissa kuvasivat. Tämän lisäksi johtajat kertoivat, että itsensä johtaminen on 

nähtävä myös koko johdettavan henkilöstön näkökulmasta, ei pelkästään omasta 

johtajan siilosta. Johtajien mukaan palautteen pyytäminen ja avoin vastaanottaminen 

henkilökunnalta on tärkeä osa itsensä johtamisen prosessia. He toivat esiin, että 

henkilöstön kuuleminen on olennaista, jotta johtaja osaa johtaa työyhteisöään siitä 

näkökulmasta, miten he näkevät arjen tilanteet ja mahdollisuudet. 

 

…itsensä johtaminen kanssa, että ei vie itseään äärirajoille tietää et, millon pitää just 

jaetun johtajuuden avulla antaa eteenpäin muille vastuuta. Milloin tarvitsee lepoa et 
osaa olla itselleen armollinen. 

 

Ja varmaan semmonen myös et osaa hakee palautetta myös omalta työyhteisöltään kans 

omasta työstään ja miten heidän mielestä tarvitsis myös lisätä, että kuulee kaikkien 
mielipiteitä kentältäkin. 
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3. Jaettu johtaminen 

 

Haastatellut johtajat olivat tehneet havainnon siitä, että yksiköiden koot ja sitä myötä 

myös johtajan hallussa olevat johtamiskokonaisuudet ovat kasvaneet ja laajentuneet 

koko ajan. Tämä näyttää heidän mukaansa olevan myös tulevaisuudessa jatkuva trendi. 

He toivat esiin, että tästä syystä jaettua johtamista tullaan tarvitsemaan 

varhaiskasvatusyksiköissä ja kouluissa. Johtajat visioivat haastatteluissa tulevaisuudessa 

toimitusjohtajamaista johtajan roolia, jossa osia pedagogisesta johtamisesta ja talouden 

johtamisesta on jaettu erilaisille apulaisjohtajille, johtoryhmille ja tiimin vetäjille. 

Heidän mukaansa johtamiskokonaisuudet ovat kasvamassa niin laajoiksi, että yhdellä 

johtajalla ei vain yksinkertaisesti tule enää olemaan mahdollista pitää kaikkia lankoja 

käsissään.  

 

…myös semmonen vähän ehkä toimitusjohtajatyyppinen malli et siel on sitte erilaisii 

vastuualueilta ton niinku enemmän jotain pedagogisempaa, taloudellisempaa tai 

muuta… 
 

Että tämmäset varmaan erkka/apualaisrehtorit, apulaisrehtorit vielä sit et semmoset 

johtoryhmille vastuutehtävien ja tämmösten tiiminvetäjien vastuiden lisääminen ja moni 
saattaa olla niinku tai on mun mielest niinku sitä tulevaisuutta. 

 

 

Johtajien puheista huomasin turhautuneisuutta ajan kulumisesta arjen asioiden, kuten 

sijaisjärjestelyjen ja taksikyytien, hoitamiseen. Tällaiset asiat nähtiin sellaisina, jotka 

tulevaisuudessa tulisi osata jakaa jollekin muulle taholle.  

 

Ja jotenkin rajata tämmöset niinkun selkeesti palkkasihteerin asiat irti sieltä koulun 
arjesta. Että ihan nappelitietoo naputella koneelle niin se on äärimmäisen turhauttavaa 

käyttää siihen työaikaa, kun vois suunnitella koulun rakenteita, miettiä visioita ja pohtia 

sitä pedagogista johtajuutta sillon siellä. Et menee aika ihan epäolennaisiin juttuihin. 
 

…just toi tommonen arjen niinkun järjestelyt sen sijaisrumban hoitaminen, niin se on 

semmonen, joka syö ihan valtavasti voimavaroja ja se sen kun voisi joku muu tehdä… 

 

Jaetun johtamisen vahvuutena nähtiin, että sen avulla organisaatioihin saataisiin 

jatkossa vahvempaa osaamista, kun ei tarvitsisi yrittää hallita kaikkea, vaan voisi 

keskittyä tietyn osa-alueen erinomaiseen osaamiseen. Johtajat eivät olisi kuitenkaan 

irrottamassa esimerkiksi pedagogista johtamista ja talouden johtamista täysin erillisten 

johtajien hoidettavaksi, sillä ne kietoutuvat tiiviisti yhteen. Erilaiset johtoryhmät, 

apulaisjohtajat ja tiimit tukisivat heidän mielestään tulevaisuuden jaettua johtamista.  
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…mä ajattelen jotenkin niinkin, että kauheen paljon hallinnolliset päätöksetkin perustuu 

pedagogisiin ratkaisuihin et mä en, mä en ois niinkään erottamassa niitä 

jos meillä on jaettua johtamista, ni sit me voidaan ehkä enemmän niinku toinen johtaja 
painottaa enemmän toiseen asiaan ja opiskelee sitä enemmän ja toinen taas toiseen. 

 

4. Viestintätaidot 

 

Johtajat nostivat viestintätaitojen tärkeyden esiin tulevaisuuden johtajan tärkeissä 

osaamistaidoissa yhteensä neljässä eri maininnassa. Viestintätaitojen merkitystä ei 

keskusteluissa kuitenkaan avattu lyhyitä mainintoja enempää. Selvää kuitenkin oli, että 

johtajat pitivät viestintätaitoja tärkeänä tulevaisuuden taitona, ja esimerkiksi koulutusta 

niiden hallitsemiseen peräänkuulutettiin. Viestintätaitojen tärkeys on myös yhteydessä 

aiemmin mainittuihin vuorovaikutustaitoihin. Vuorovaikutustaitojen tärkeydestä 

puhuttaessa mainittiin esimerkiksi huoltajille kirjoitettavat Wilma- ja muut viestit 

haastavissa tilanteissa, joissa kysytään myös hyviä viestintätaitoja. 

 

5. Osaamisen johtaminen 

 

Osaamisen johtamisen nosti tulevaisuuden osaamistarpeena esiin vain kolme 

haastattelluista johtajista. Osaamisen johtamisen nämä johtajat näkivät lähtevän johtajan 

omasta tiedosta sekä kokemuksesta.  

 

…johtajuus rakentuu, se rakentuu toki siis sille tiedolle, mutta myös niinku 
kokemukselle… 

 

…kaikki työssäoppiminen on jo melkein niinku jo moni muukin asia mikä pitäis opettaa 
siellä yksiköissä… 

 

Vaikka toisaalta jaetusta johtamisesta puhuttaessa johtajat nostivat esiin jopa 

toimitusjohtajamaisen koulun ja varhaiskasvatusyksikön johtamisen, niin toisaalta 

osaamisen johtamisessa myös tulevaisuudessa tulee olemaan tärkeää hallita kentän työ 

paitsi tiedon, myös kokemuksen pohjalta. Osaamisen johtaminen vaatii siitä 

maininneiden johtajien mukaan johtajalta hyviä taitoja rakenteiden luomisessa, 

ylläpitämisessä sekä viestimisessä työyhteisölle.  

 

pitää olla sellasta aika strukturoitua ja jämäkkää se.... oma johtaminen ja oma toiminta 

ja just se että et esimerkiks et henkilökunta tietää että mitkä ne on ne meidän rakenteet, 
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missä asioista päätetään ja... missä eri asiat käsitellään et just et.. Ihan jos yksikkötasol 

mennään ne päiväkodin rakenteet täytyy olla tosi selkeet. 

 

Tulevaisuuden haasteena osaamisen johtamisessa mainittiin pätevän henkilöstön 

löytämisen ongelmat etenkin varhaiskasvatuksen puolella. Eräs varhaiskasvatusalan 

johtaja kuvaili, että pätevän henkilöstön puuttuminen tarkoittaa johtajalle entistä 

suurempaa tarvetta hallita osaamisen johtaminen hyvin, esimerkiksi couching-

tyyppisellä johtamisella, kun työhön tulevilla ihmisillä ei ole riittäviä tietoja ja taitoja 

työstä selviytymiseen.  

 

Niin sit miettii toisaalt kans sitä et mikä se tulevaisuus kuitenki on, et jos niit työntekijöit ei 

saada ni pitääkö se johtajan työ myös olla enemmän sitä coachingii ja sitä niinku 

kouluttamista. 

 

6. Verkostoitumistaidot 

 

Tutkimukseen osallistuneista johtajista muutama nosti esiin tärkeänä tulevaisuuden 

osaamisalueena verkostoitumistaidot, sillä yhteistyö eri tahojen kanssa on lisääntynyt ja 

lisääntymässä jatkuvasti. Tässä yhteydessä keskustelussa nousi esiin julkiseen 

johtamiseen tyypillisesti liitetty yhteistyö kunnan eri toimijoiden kanssa, sekä julkinen 

näkyvyys esimerkiksi mediassa.  

 

…mitä kunta haluu, mitä vanhemmat haluu ja mitä opettajat haluu miten julkisuus 
esimerkiks kirjottaa, kirjottaa koulusta. Niin siinä on aika monessa välissä venytettynä. 

 

Verkostoyhteiskunnan teemat olivat esillä puhuttaessa tulevaisuudessa näkyvistä 

visoista, joissa monet toimijat kuten koulut, päiväkodit, neuvolat ja kirjastot tulevat 

toimivaan tiiviisti yhdessä. Tämä tulee vaatimaan johtajilta entistä monitahoisempaa 

osaamista, kuten nämä verkostoitumistaitoa tärkeänä tulevaisuuden taitona pitävät 

johtajat kertoivat.   

 

Ja puhutaan et tulevaisuuden koulu on tämmönen kaiken kohtauspiste et siellä on eri 

toimijat yhdessä. Et se on kans yks semmonen haaste. 

 

7. Muutosjohtaminen 
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Tulevaisuuden osaamistarpeista keskusteltaessa muutosjohtamisen taidot mainittiin 

kahdessa erillisessä maininnassa. Onnistuneeseen muutosjohtamiseen pääsemiseksi 

kuvattiin tarvittavan rakenteellisia muutoksia, sillä tulevat muutokset ovat vastaajien 

mukaan suuria ja monitahoisia. Erään johtajan näkemys oli se, että kentällä toimivilta 

työntekijöiltä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan hyvin joustavaa muutoskykyä, jonka 

toteutumisessa johtajalla on suuri rooli.  

 

8. Strateginen johtaminen 

 

Strateginen johtaminen on käsitteenä hyvin laaja, ja se kuvaa oikeastaan kaikkea 

tulevaisuuteen suuntaavaa johtamista. Suoraan strategiseen johtamiseen tulevaisuuden 

osaamistarpeissa viitattiin kuitenkin vain kaksi kertaa. Visioinnin tärkeys oli näissä 

maininnoissa esillä, eli organisaatiolla tulisi olla selkeä visio ja suunta siitä, mihin 

ollaan menossa. Johtajat kertoivat, että kun visio on selkeä, sitä on myös selkeämpi 

viestiä koko työyhteisölle sekä ulospäin. Strategisessa johtamisessa mainittiin olevan 

myös erilaisia tasoja lähtien paikallisesta tasosta aina globaalille tasolle saakka. Näillä 

eri tasoilla tulisi perustellusti miettiä, millaisia strategioita luodaan ja millaisia valintoja 

tehdään visioiden suhteen.  

 

Et semmonen strategian luominen kohti sitä tiettyä visiota ja siinä niinku just tommonen 
rajaaminen nin mä jotenkin ite uskon että et sellasilla asioilla tulee olee merkitystä. 

 

Ja varmaan sitä strategist osaamista, on se sit et se tulee niinku tavallaan 

toimitusjohtajatyyppiset. 

 

Toisaalta eräässä maininnassa tuli esiin myös näkökulma siitä, että osaamistarpeet eivät 

tulevaisuudessa kenties enää muutu. 

 

Nii mä en tiedä oikeestaan muuttuuko se taitovaatimus niinku kauheasti tämän päivän 
niinkun tilanteesta, että et että jotenkin mä aattelen et me ollaan menty jo aika niinku 

paljon erilaisiin semmosiin hyviin käytäntöihin, että etet… 

 

5.2 Tulevaisuuden johtamiskokonaisuudet 

 

Tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatusyksiköiden sekä koulujen johtajien 

haastatteluissa tulevaisuuteen suuntautuneesta puheesta pystyin nimeämään neljä 

tärkeää tulevaisuuden johtamisen johtamiskokonaisuutta. Myös tämä pääteema vastaa 
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ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni tulevaisuuden osaamisalueista sekä toiseen 

tutkimuskysymykseeni, eli siihen millaisia muutoksia kasvatus- ja opetusalan johtajilla 

on tulevaisuudessa odotettavissa tutkimukseen osallistuneiden johtajien mukaan. Olen 

numeroinut nämä johtamiskokonaisuudet eli alateemat tässä ”Tulevaisuuden 

johtamiskokonaisuudet” osiossa. Alateemat ja niihin liittyvät mainintojen määrät on 

kerätty taulukkoon liitteessä 2. Näiden taulukossa esiteltyjen johtamiskokonaisuuksien 

lisäksi esiin nousi myös kokonaisvaltainen johtamismallin muutos, joka määrittelisi 

myös johtamiskokonaisuudet uudelleen. Kokonaisvaltaisesta johtamismallin 

muutoksesta puhuttiin yhteensä viiden maininnan verran. Visioidussa uudenlaisessa 

johtamismallissa koululla tai varhaiskasvatusyksiköllä ei olisi enää yhtä johtajaa, vaan 

johtajia olisi useita, joille eri johtamiskokonaisuudet olisi jaettu. Tämänkaltaisista 

johtamismalleista on aloitettu jo kokeiluja, kuten eräs haastateltu 

varhaiskasvatusyksikön johtaja kertoo. 

 

Meil on siis semmosia pilottikokeluita tällä hetkellä yrityksessä, et siel on kuus 
päiväkotiyksikköä, mis on kaks johtajaa ja toisella on pedagoginen vastuu ja toisella on 

sit taas semmonen niinku hallinnollinen tai henkilöstövastuu enemmän, ja he tekee sitä 

niinku yhteistuumin. 
 

Nii se sit vaatii siinä hyvin vahvaa yhteistyötä, et tavallaan, et mikä on, et jos puhutaan 

niinku just et kahen johtajan mallista, nii että et yhdessä kuitenkin tehdään niinku pää-
töksiä, vaikka toinen vastais pedagogiikasta ja toinen henkilöstöjohtamisesta tai muista 

hallinnollisista. 

 

 

1. Jaettu johtaminen 

 

Jaettu johtaminen mainittiin tutkimukseen osallistuneiden johtajien puheissa 

huomattavasti muita tulevaisuuden johtamiskokonaisuusteemoja useammin. Suoraan 

jaettuun johtamiseen viitattiin tulevaisuuteen liittyvässä puheessa 29 kertaa, ja lisäksi 

sitä sivuttiin muissa maininnoissa, jotka liittyivät johonkin muuhun teemaan. Tästä voi 

siis päätellä, että tutkimukseen osallistuneiden johtajien näkemyksen mukaan jaettu 

johtaminen liittyy vahvasti varhaiskasvatuksen ja koulun johtamisen tulevaisuuteen.  

 

Et se jaettu johtajuus on jaettu meille johtoryhmässä johtoryhmäläisten kesken. Eli meit 

on useampi tekemässä erilaisia juttuja yhteiseksi hyväksi. Mä väitän et siin on 
tulevaisuus eikä siinä että, rehtori yksin puurtaa. 

 

Mä jotenki nään, et johtamisjärjestelmä varmasti tulee jonku verran muuttumaan. Jaettu 

johtajuus tulee vielä nykyistä enemmän kasvamaa.  
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Johtajat erottelivat vastauksissaan erilaisia johtamisen kokonaisuuksia, joita voisi 

tulevaisuudessa mahdollisesti jakaa eri henkilöille tai työryhmille. Mainittuja 

kokonaisuuksia olivat henkilöstöjohtaminen, pedagoginen johtaminen ja talouden 

johtaminen. Näistä pedagogista johtamista kuvattiin johtajien puheissa kuitenkin kaiken 

lävistävänä toimintana, jota ei ole mahdollista erottaa esimerkiksi 

henkilöstöjohtamisesta tai hallinnollisista päätöksistä. Tämän vuoksi tulevaisuudessa 

toimiviksi jaetun johtajuuden malleiksi kaavailtiin vastauksissa erilaisia työryhmä- ja 

johtoryhmämalleja.  

 

…jaettu johtajuus on varmaan se aika hyvä tie lähtee, et toimivat vastuulliset 

johtoryhmät ja ja se tehtävien selkee jakaminen… 
 

…et siel on sitte erilaisii vastuualueilta ton niinku enemmän jotain pedagogisempaa, 

taloudellisempaa tai muuta tälläistä nin nään kyl et sinne suuntaan ehkä ollaan vähän 

menossa ainakin isommissa yksiköissä niinku vaan väkisin. 
 

…et tätä jaettua johtajuutta, että kyl se rakenne pitäis saada semmoseks et jos yksiköt 

on kauheen isoja, et siel on erikseen se se hallinnollisen puolen johtaja ja sit se 
pedagoginen johtaja… 

 

…mä en jakais sitä noin niinku karkeesti tähän niinku hallinnolliseen ja pedagogiseen 
puoleen vaan, et mun mielestä ne menee niin limittäin, että mä koen, että kun mä teen 

myös näitä niin sanottuja hallinnollisia tai henkilöstöhallinnollisia tehtäviä, että siinä on 

myös sitä pedagogiikan johtamista ja pedagogista johtamista, et ne vaikuttaa ne asiat 

niin paljon toisiinsa. 
 

Jaetun johtajuuden teeman vastauksissa oli havaittavissa jonkinlaista eroa koulun 

rehtoreiden ja varhaiskasvatuksen johtajien välillä. Kouluissa apulaisrehtori sekä 

koulusihteeri mainittiin vastauksissa olevan sellaisia tahoja, joille osa johtamistehtävistä 

jo jakautuu. Varhaiskasvatuksen puolella taas puhuttiin enemmän johtajuuden 

jakamisesta ryhmissä toimiville opettajille, jotka johtavat omaa moniammatillista 

tiimiään.  

 

…päiväkotiyksikkö jakaantuu monest moneen eri taloon esimerkiks rakennukseen, nii 

se, et millä tavalla varajohtajia on tai vastuuopettajia tai missä missäkin kunnassa 

nimikkeellä on, nii millä tavalla he on mukana tavallaan siin johtoryhmässä, jolloin 
voidaan jakaa sitä johtajuutta oikeesti. 

 

…ni varhaiskasvatuksen opettajan rooli johtamisjärjestelmässä tiimin pedagogisessa 
johtamisessa…Joo se on tosi tärkeetä. 
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Tosin yksi varhaiskasvatusalan johtaja toi esiin, että myös varhaiskasvatukseen 

voitaisiin tuoda yhtenä jaetun johtamisen mallina koulusihteeriä vastaava 

päiväkotisihteeri. 

 

…et mentäis vähän koulumalliin elikkä ku rehtoreilla on koulusihteeri, mä ajattelen, ku 

meil meil ois päiväkotisihteerit, jotka tavallaan, hehän koulussa esimerkiks hoitaa 
paljon paljon sijaishankintaa muuta tällästä, nii jotenkin niinku että et sen tyyppisii 

tehtäviä sit jotain perus perus listojen tekemisiä. 
 

Sekä koulun rehtoreiden että varhaiskasvatuksen johtajien vastauksissa kävi kuitenkin 

ilmi se, että jaettua johtamista on tarpeen kehittää tulevaisuudessa. Jaetun johtajuuden 

avulla johtajat visioivat saavansa tulevaisuudessa enemmän aikaa merkityksellisiksi 

kokemiinsa työtehtäviin, jotka liittyivät vahvasti pedagogiseen johtamiseen. 

 

Kyl mä ainakin haavailen, että se on sitä, että todella voi keskittyä enemmän siihen 

pedagogiikkaan, eikä niin, että et ylipäätänsä resurssit vie puolet päivästä et saa järjesteltyä 

sijaisjärjestelyitä ja muita, et pääsee itse siihen työn ytimeen. 

 

2. Osaamisen johtaminen 

 

Vaikka haastatellut johtajat ovat kuvanneet koulun ja varhaiskasvatuksen johtamisen 

olevan menossa enemmän toimitusjohtajamaiseen suuntaan, niin he toivat kuitenkin 

vahvasti esiin, että substanssiosaaminen on tärkeää myös tulevaisuuden johtajalla. 

Tutkimukseen osallistuneiden johtajien mielestä myös tulevaisuudessakin on tärkeää, 

että johtajalla on kokemusta kenttätyöskentelystä ennen johtajan työhön siirtymistä, 

jotta hänellä on valmiuksia johtaa henkilökuntansa osaamista.  

 

Ainakin sitä opettajankokemusta pitäs olla siinä, joku vaikka viis vuotta. Et sulla on 

oikeesti ymmärrys siitä mitä kentällä tapahtuu.  
 

Silloin sä saat myös sen luottamuksen niiltä sun alaisilta ku sulla on ees jotakin. Koska 

vaikka sitä on, niin silti aina kyseenalaistetaan, et ehkä sä nyt kuitenkaan ehkä enää 
ymmärrä, koska sä oot just ollu kauan pois siitä. 

 

 

Substanssiosaamisen tärkeys voi joidenkin vastaajien mukaan jopa korostua 

tulevaisuudessa, jos opettajapulaan ei löydetä ratkaisua.  
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Mul on sama juttu ja just toi et nyt niinku tavallaan se se sen työn kuitenki pohjalla on 

niinku ne lastentarhanopettajan työt sieltä ennenkö niinku tuli tää johtaminen. Ni se 

substanssiosaaminen ni nyt tällä hetkellä se on todella kovassa huudossa just sen takia 
mitä säki sanoit, että et paljon on kouluttamatonta tai sitten, et meillä ei ole niitä 

lastentarhanopettajia tai varhaiskasvatuksen opettajia ja paljon tehdään töitä niinku ihan 

sitten sillä lastenhoitajien työpanoksella. 

 

Osaamisen johtamista kuvattiin johtajien puheissa tärkeänä osana pedagogista 

johtamista, jonka monet johtajat kertoivat olevan merkityksellisin osa heidän 

johtamistyötään. Asiantuntijuutta pedagogiikkaan ja opettamiseen ei tule heidän 

mukaansa johtamisessa kadottaa tulevaisuudessakaan. Johtajat toivat esiin, että 

osaamisen johtamisessa johtajalla on myös tärkeä osuus sillan rakentajana 

asiantuntijoiden, eli kentällä työskentelevän henkilökunnan, sekä täydennyskoulutuksia 

suunnittelevien tahojen kanssa. Osaamisen johtamisessa voitaisiin hyödyntää myös 

vertaisoppimista asiantuntijoiden, eli opettajien välillä. 

 

Ja se johtaminen varmaan semmosta niinku asiantuntijuuden johtamista et se ei vaan 
työntekijät et mä johdan vaan näitä työntekijöitä vaan miten johdetaan niinku 

kunnoittavasti ja arvostavasti niitä oman alansa luokanopettajan huippuja et jos me 

ollaan Pisa-tutkimuksissa viidentenä niin meillä on aivan mielettömiä ammattilaisia. 

Niin miten miten huippuosaajia johdetaan niin et he jaksaa sen koko työuransa ja pysyy 
niinku riittävän innostuneena. 

 

Osaamisen jakamisen johtajuutta mä ajattelen just näitä asiantuntijoita opettajia niin 
myöski sillä tavalla et sais sen johtamista sit siihen kanavoitua, että myös opettajat sitte 

ois asiantuntijoina ehkä muille opettajille osaamisen jakamisena. 

 

 

Johtajan on osattava tunnistaa koulutustarpeet ja toimivat tavat täydennyskoulutuksen 

järjestämiseen. Haastatteluissa johtajat mainitsivat osaamisen johtamiseen liittyen myös 

oman roolinsa kouluttamisessa muun muassa henkilöstöään valmentavana (coaching) 

johtajana joka päiväisessä arjessa.  
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3. Työhyvinvoinnin johtaminen 

 

Haastattelut johtajat olivat sitä mieltä, että tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen ja 

koulun kentällä tulee olemaan muutoksia ja kehittämiskohteita kiihtyvässä tahdissa. 

Tämän vuoksi työhyvinvoinnin johtaminen tulee korostumaan tärkeänä 

johtamiskokonaisuutena tulevaisuudessa. Työhyvinvoinnin johtamisen tulevaisuuden 

tärkeänä johtamiskokonaisuutena toi haastatteluissa esiin yhteensä kuusi johtajaa. 

Yhden työhyvinvoinnin johtamisesta puhuneen johtajan näkemyksen mukaan 

työyhteisöihin pitäisi saada luotua myönteistä palautekulttuuria, joka lisäisi 

työntekijöiden työhyvinvointia. Palkitsemiskulttuuri on varhaiskasvatuksen ja koulun 

kentällä vielä lapsenkengissä, ja tämä koettiin kehitettäväksi asiaksi työhyvinvoinnin 

johtamisessa. Useampi johtaja piti tulevaisuudessa tärkeänä sitä, että erilaisiin muutos-, 

kehittämis- ja muihin projekteihin suhtaudutaan myös työhyvinvoinnillisesta 

näkökulmasta käsin. Johtajan on osattava rajata projekteihin mukaan lähtemistä, ja 

huolehdittava henkilöstön työssäjaksamisesta. Yksi varhaiskasvatusalan johtaja toi 

esiin, että tulevaisuudessa ei ole näkyvissä merkittäviä kevennyksiä varhaiskasvatuksen 

ja koulun henkilökunnan työtaakkaan (esimerkiksi ryhmäkoot), joten johtajan tulee 

toimia rajaavana tahona siinä, mihin kaikkiin uudistuksiin ja kehittämishankkeisiin 

voidaan lähteä mukaan ilman, että henkilökunnan työhyvinvointi kärsii. Tärkeänä 

asiana työhyvinvoinnin johtamisessa mainittiin myös, että perustehtävä sekä vastuut on 

jaettu henkilökunnalle selkeästi, ja tämä on ennen kaikkea johtajan vastuulla. 

 

4. Muutosjohtaminen 

 

Muutosten kasvavaa määrää tulevaisuudessa ja johtajan roolia muutoksessa on sivuttu 

jo aiemmissa tulevaisuuden tärkeissä johtamiskokonaisuuksissa. Nostin 

muutosjohtamisen myös omaksi johtamiskokonaisuudekseen, sillä se sai haastatteluissa 

myös erillisiä mainintoja sen lisäksi, että sitä sivuttiin liittyen muihin 

johtamiskokonaisuuksiin. Suoraan muutosjohtamiseen tulevaisuuden tärkeänä 

johtamiskokonaisuutena viitattiin yhteensä neljä kertaa. 

 

Muutosjohtamisesta puhuneet johtajat kuvasivat, että tämän päivän johtajat hallitsevat 

jo muutosjohtamisen, mutta sen hallinnan merkitys tulee korostumaan tulevaisuudessa 

entisestään. Muutosjohtamisessa on johtajien mainintojen mukaan osattava huomioida 
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myös moninaisuuden johtamisen, eli esimerkiksi eri ikäisten ihmisten johtaminen. 

Haastatteluissa kuvattiin, että nuoremmat työntekijät ovat valmiimpia muutokseen ja 

näin ollen eri ikäisistä työntekijöistä muodostuva yhteisö luo omaa haastettaan 

muutosjohtamiselle. Nuorten työntekijöiden kuvattiin myös olevan liikkuvaisempia ja 

esimerkiksi vaihtavan työpaikkaa tai jopa koko uravalintaansa tiuhaan. Tämä tulee 

tulevaisuudessa luomaan entistä enemmän muutosta ja vaihtelevuutta 

varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen toimintaympäristöön. Pysyvät 

vuorovaikutussuhteet lasten ja työntekijöiden välillä ovat yksi vaalittu arvo 

varhaiskasvatuksessa ja koulussa, mutta nykyajan työn murros ei kulje käsi kädessä 

tämän arvon kanssa, kuten yksi haastatelluista johtajista osuvasti kuvasi. Tämä luo 

tarvetta jämäkälle ja selkeälle muutosjohtamiselle, jossa vaihtelevuuteen ja 

uudistumiseen osataan vastata johtamisen tasolta niin, että kasvatuksen ja opetuksen 

taso säilyy laadukkaana. 

 

5.3 Varhaiskasvatus ja koulu osana tulevaisuuden yhteiskuntaa 

 

Kolmanneksi pääteemaksi muodostin johtajien tulevaisuuteen liittyvän puheen 

perusteella teeman nimellä ”Varhaiskasvatus ja koulu osana tulevaisuuden 

yhteiskuntaa”. Tässä pääteemassa saadaan vastauksia tutkimuskysymykseeni siitä, 

millaisia muutoksia tulevaisuuden johtajilla on edessään kasvatus- ja opetusalan 

kentällä tutkimukseen osallistuneiden johtajien mukaan.  Tämän pääteeman alle kuuluu 

kolme alateemaa, joiden mukaan tämän osion kappaleet on numeroitu. Alateeman ja 

niihin liittyvien mainintojen määrät löytyvät liitteestä 3. 

 

1. Tulevaisuuden johtamisen arvot 

 

Tähän tutkimukseen osallistuneet johtajat toivat esiin inhimillisiä pehmeitä arvoja 

tärkeinä tulevaisuuden johtajan arvoina. Tällaisia mainittuja pehmeitä arvoja olivat 

inhimillisyys, välittäminen, kunnioittaminen, sallivuus, erilaisuuden hyväksyminen, 

itsensä arvostaminen, tasa-arvo, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja 

tasavertaisuus. Nämä arvot ovat läsnä myös nykyhetken johtamisessa, mutta johtajien 

mukaan maailman muuttuessa ja joidenkin mainintojen mukaan myös koventuessa, 

näiden inhimillisten arvojen tärkeys korostuu entisestään. Kaikki tutkimukseen 

osallistuneet johtajat osallistuivat arvokeskusteluun tulevaisuuden näkökulmasta. 
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Mä en tiedä, miten se johtajuuden tai siis sillee, että, et se la lapsi ja edelleen se niinku 

varhaiskasvatuussunnitelmist nousevat arvot on on myös sen johtajuuden arvot, että et 

ei ei missään nimes tuu tuu mikään raha tai muu vaikuttaa siihen arvotyöskentelyyn tai 
mikään semmonen niinku ehkä, miten sen tietyl taval, ulkopuoliset asiat, vaan että et 

kaikki lapseen liityvät pysyis myös tärkeänä sen johtajan työssä. 

 

Esimerkiksi yllä olevassa lainauksessa kuvataan, miten johtajat korostivat sitä, että 

johtamisen arvot eivät ole erillisiä muista arvoista, kuten henkilöstön ja lapsiryhmien 

arvoista. He pitivät tärkeänä, että johtamisessa noudatetaan myös tulevaisuudessa 

samoja arvoja, kuin mitä lasten toivotaan omaksuvan. Hyvinvoinnin, terveyden ja 

maailman säilyttämisen arvoja mainittiin myös osana tulevaisuuden tärkeitä arvoja. Nii-

den tulisi näkyä myös lasten opetuksessa.  

 

…maailman säilyttäminen, hyvinvointi, terveyttä ja maailma säästyy, ehkä se on se 

tärkein arvo, ja oppilaasta välittäminen. 

 

…erilaisuuden hyväksyminen, tää tasa-arvo, ettei me luokitella ihmisiä eri tavalla. 

 

2. Koulun merkitys ja tehtävä tulevaisuuden yhteiskunnassa 

 

Tämä alateema oli sellainen, joka erotti selkeästi toisistaan koulun ja 

varhaiskasvatusyksiköiden johtajat toisistaan. Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat eivät 

tuoneet puheissaan esiin varhaiskasvatuksen merkitystä osana tulevaisuuden 

yhteiskuntaa, kun taas koulujen johtajat tuottivat paljon puhetta tähän alateemaan. 

Tämän vuoksi alateeman otsikossa on mainittu ainoastaan koulu. 

 

Eriarvoistuminen ja muuttoliikenne nähtiin tulevaisuudessa entistä suurempina ilmiöinä, 

jotka korostavat koulun tärkeyttä ihmisten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden 

edistäjänä koko yhteiskunnan tasolla. Johtajat kuvailivat koulua ainoana paikkana 

yhteiskunnassa, johon koontuvat paitsi kaikki lapset myös kaikki perheet. Näin ollen 

heidän mukaansa koululla on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin 

tehokkaammin kuin muilla instituutioilla.  

 

…isoissa kaupungeissa missä on paljon muuttoliikettä nin mä ajattelen sitä et oppilaitos 

on semmonen paikka, joka kokoaa kaikki kuitenkin yhteen sen koulua käyvän 
ikäluokan, mutta myös heidän vanhempansa, et se on itseasiassa aika iso populaatio 

joka liittyy siihen kouluu… 
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…yhteiskunnassa on taas semmosia hiljaisia mun mielest negatiivisia signaaleja siitä 

niinku eriarvoistumisesta ni must se rehtorin tehtävä huolehtia siitä että et se kaikkien 

ihmisten keskinäinen tasaverosuus ja tasa-arvo ja ja yhdenvertaisuus toteutuu. 

 

Koulun tehtävinä osana tulevaisuuden yhteiskuntaa koulun johtajat mainitsivat paitsi 

perinteistä yleissivistyksen ja hyvän lukutaidon ylläpitämistä myös lasten valmistamista 

tulevaisuuden työelämään. Taitoja, joita tarvitaan tulevaisuuden työelämässä, kuten 

ketteryys ja muutoskyky, voidaan edistää jo koulussa. Lisäksi koko yhteiskunnan 

kannalta tärkeitä asioita, kuten ilmastonmuutoksen ehkäisemistä, pidettiin asioina, 

joihin tulevaisuudessa koululla olisi mahdollisuutta vaikuttaa nykyistä enemmän.  

 

…yhteiskunnan ja työelämän tavoitteet on muuttunu et ei sen tarvii kaikkee meille 

kouluun sanella mutta ihan väistämättä ne taidot joita työelämässä nyt tarvitaan niin 

niin tää uus opsi toi niitä niitä aika paljon… 
 

…yleissivistyksestä kiinni pitäminen, et se koulun tehtävä on sivistää myöskin koska se 

antaa ihmiselle kykyä arvioida asioita elämässä… 
 

Johtajien tulevaisuuspuheessa koulusta osana yhteiskuntaa mainittiin useamman kerran 

myös verkostoitumisen lisääntyminen tulevaisuudessa. Haastatellut koulujen johtajat 

kokivat, että koulun kenttä on irrallaan muusta yhteiskunnasta ja verkostoitumista kohti 

ollaan vasta menossa. Verkostoitumisen lisääntyminen oli johtajien puheissa esillä sekä 

positiivisessa että negatiivisessa valossa. Positiivisena koettiin yhteenkuuluvuus muun 

yhteiskunnan kanssa, jossa koulu ei olisi irrallinen instituutionsa. Yhtenevänä osana 

muuta yhteiskuntaa koulu voisi yhteistyössä muiden kanssa edistää yhteisiä tavoitteita. 

Negatiivisena tulevaisuuden uhkakuvana tunnistettiin toisaalta se, että jos 

verkostoituminen muualle yhteiskuntaan lisääntyy, niin koululle voi syntyä rooli, jossa 

johtaja on vain muiden ulkopuolisten vaikuttajien armoilla vailla omaa suuntaa. 

 

Jotenkin mäkin näkisin sen tulevaisuuden johtamisen myös sillä tavalla, että niinkun 

koulu ei ois joku irrallinen paikka vaan meillä ois kuitenkin niitä verkostoja sinne 

niinkun yhteiskunnan eri tasoille. 
 

…rehtorin hommiin koko ajan enemmän ja enemmän vaikuttaa niinku koulun 

ulkopuoliset tekijät, et sin, mul on semmonen mielikuva, et sit on niinku marinetti ja 

nyitään joka suuntaan ja yrität siin sit selviytyä jollain lailla. 
 

3. Koulutuspolitiikan vaikutukset johtamiseen 

 

Johtajien koulutuspolitiikkaan liittyvissä puheissa mainittiin usein politiikan irrallisuus 

kentän toiminnasta. Johtajat eivät visioineet juurikaan sitä, mihin suuntaan he näkevät 
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koulutuspoliittisten päätösten olevan menossa tulevaisuudessa, vaan kuvasivat niitä 

ongelmia, joita koulutuspoliittisiin päätöksiin liittyy. Haastateltavien puheissa korostui 

pitkäaikaisten visioiden puuttuminen koulutuspolitiikassa.  

 

Että tää on hyvin, niinkun koko kasvatusalan kenttä on tällästä poukkoilevaa. Että 

niinku ministeri vaihtuu, niin tulee uutta asiaa. Ja jokaisen pitää se oma kädenjälki 
saada sinne laitetettua. 

 

 

Johtajat peräänkuuluttivat tulevaisuudessa pitkänäköisempää ja harkitumpaa 

koulutuspolitiikkaa, jossa päätöksiä tehtäisiin vasta, kun niiden toimivuudesta käytän-

nön tasolla voidaan olla varmoja. 

 

Sitä mä toivon, toivon, että oli päätökset mitä tahansa, ni oikeesti niit harkittais niinku 

tarkkaa, et ei tehtäis, että kokeillaanpa nyt tätä ja katotaan kolmen vuoden päästä, et 

miten on toiminu, vaan sitä olis oikeesti pohdittu.  

 

Haastatteluissa nousi myös kaksi suoraa ehdotusta tulevaisuuden koulutuspoliittisiksi 

linjauksiksi. Nämä olivat koulun opettajien työajan muuttaminen yhtenäistyöajaksi sekä 

opettajien palkkojen nostaminen sekä varhaiskasvatuksen että koulun puolella. 

 

Mut kyllä mä niinku näkisin, et opettajien työaika on se, mitä täytyis lähtee 

muuttamaan. Et yhtenäistyöajat. Sillon se mahdollistais niinku koulun kehittämisen 

monelle eri tasolle ja opettajien välisen yhteistyön. 

 
Ja palkkaus (opettajien) sen myötä sitten myös. 

 

…ja sitten niitten henkilöitten (johtajan lisäksi) jotka sitoutuu siihen 
johtajuustoimintaan niin tavallaan siis heidän palkassa tulisi näkyä. 

 

5.4 Tulevaisuuden koulutustarpeet 

 

Neljänneksi pääteemaksi muodostin aineiston perusteella tulevaisuuden koulutustarpeet, 

joka osaltaan vastaa tutkimuskysymykseen siitä, millaista osaamista tulevaisuuden 

johtajat tulevat tarvitsemaan, sekä millaisia muutoksia johtamiskentällä on 

odotettavissa. Pääteema jakautuu kolmeen alateemaan, joiden mukaisesti tämän osion 

kappaleet on numeroitu, ja lisäksi alateemat ja niihin liittyvien mainintojen määrät 

löytyvät liitteestä 4. Erotin kahdeksi eri alateemakseen johtajien lisäkoulutustarpeet 

sekä johtamiskoulutuksen, sillä ne erottuivat selvästi tarkoitukseltaan toisistaan 

johtajien puheissa. Nykyisten johtajien lisäkoulutustarpeiden alateemassa on kyse siitä, 
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millaista koulutusta tulevaisuudessa tulisi antaa nykyisille jo työssä oleville johtajille, 

kun taas puolestaan johtamiskoulutus osaksi perustutkintoa -alateemassa visioidaan 

kokonaan uudenlaista perustutkintoa johtotehtäviin tähtääville opetus- ja kasvatusalan 

opiskelijoille. 

 

1. Nykyisten johtajien lisäkoulutustarpeet 

 

Mainitsemisen arvoista tämän alateeman kohdalla on, että tutkimukseen valikoituneet 

johtajat olivat haastattelujen tekovaiheessa parhaillaan osallistumassa työelämässä 

oleville varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtajille suunnattuun yliopiston 

opintokokonaisuuteen, jonka aiheena oli johtaminen. Tämän muotoiselle koulutukselle 

olisi heidän näkökulmastaan kysyntää myös tulevaisuudessa. Johtajat pitivät koulutuk-

sen toteutumista edellytyksenä hyvän johtajuuden toteutumiselle etenkin työn 

muuttuessa jatkuvasti. Täydennyskoulutus johtamiseen liittyen jo työelämässä oleville 

johtajille nähtiin erityisen tehokkaana siitä syystä, että kouluttautumisesta voi ammentaa 

paremmin työkokemuksen omaavana, kuin jos kentän työkokemusta ei olisi vielä 

kertynyt.  

 

Hyvältä (tulevaisuus näyttää) jos olis tämmöstä samanlaista koulutusta tarjolla niinku 

jatkossakin. 
 

Ja varmaan se jatkuva täydennyskoulutus kuitenki on sellanen asia mitä mitä 

tulevaisuudessa niinku koulujen johtajat, rehtorit tarvitsee, koska koska se muuttuu 

koko ajan niin paljon se maailma et sitten, jotta siin tehtävässä niinku voi menestyä ja 
jaksaa. 

 

…kyllä mäkin voisin kuvitella et tämä tällänen koulutus mikä meillä on, jos tälläsen 
sais joku nuorempi kollega tuolta opettajakollega, mutta ehdottamasti pitäisi olla 

opettajatyövuosia siinä myöskin. 

 

Hyödylliseksi työkaluksi nykyisten johtajien lisäkoulutuksessa mainittiin muutaman 

kerran myös työnohjauksellinen lisäkoulutus. Johtajat kuvailivat, että mikään tietty 

johtamiskoulutus ei anna osaamista selvitä johtajan työstä, vaan vaaditaan jatkuvaa 

reflektointia ja mahdollisuutta jakaa työn iloja ja suruja työnohjauksellisessa hengessä. 

Tämänkaltainen lisäkoulutus toisi johtajien mukaan valmiuksia toimia jatkuvasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Mut sit toisaalt myös erilaiset työnohjaukselliset asiat että et mä koein et se on myös 
jonkunlaista koulutusta että sä saisit rehtorina säännöllistä työnohjausta jossa sä voit sit 
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kasvaa ja niitä omia ilon ja surun aiheita niinku palastella. Et tavallaan se semmonen 

johtajuus joka on jotenki kerralla rakennettu ja sit tällä mä meen seuraavat 20 vuotta niin, 

sellasen aika on varmasti ehkä aikalailla ohi.  
 

…et johtajana kasvetaan niinku koko ajan ja siihen tarvii tukee. On se sitten sitä 

koulutusta tai työnohjausta et jonkinlaista niinkun peilaamisen mahdollisuuksia täytyy 
olla siihen 

 

 

2. Johtamiskoulutus osaksi perustutkintoa 

 

Toisenlaisena näkökulmana verrattuna edelliseen alateemaan on näkemys siitä, että 

johtamiskoulutuksen tulisi olla osa perustutkintoa johtotehtäviin tähtääville. Johtajat 

visioivat sitä, että tulevaisuudessa jo perustutkintovaiheessa koulun tai 

varhaiskasvatusyksikön johtotehtäviin tähtäävät opiskelijat suuntautuisivat 

johtotehtäviin johtavalle linjalle, ja saisivat perusteellisen koulutuksen suoraan 

johtamistehtäviin. 

 

…mä mietin jo, oisko jo siinä vaiheessa kun lähtee opiskelemaan opettajaksi. Eli sä 
voisit siinä jo valita suuntautumista ja silloin se vois olla jo semmosta aika jämäkkää 

johtajuuskoulutusta… 

 

…rehtorikoulutus, sitä pitää mennä saamaan ja pitäs saada jo aikasemmin. 
Perustelellinen koulutus, ihan tutkintoperusteellinen koulutus. 

 

Tämänkaltaista johtamiskoulutusta kannattavat johtajat olivat sitä mieltä, että 

johtamistyö on niin haastavaa ja esimerkiksi lasten huoltajien suunnalta paineista, että 

uusien johtajien on oltava siihen valmistautuneita jo koulutuksen pohjalta. Lisäksi 

yhden johtajan näkemyksen mukaan Suomessa on vallalla ajattelu, että vahvaksi 

johtajaksi joko synnytään tai ei. Kyseinen johtaja itse oli sitä mieltä, että johtajuuteen 

voi opiskella ja oppia, ja siksi tulevien johtajien koulutukseen tulisi keskittyä nykyistä 

enemmän. 

 

Ei tarvi olla synnynnäinen johtaja, vaan voi oppia ja se on ehkä semmonen et ihmiset niinku 

me ei niinku Suomes ymmärretä muutenkaan et johtaja voi olla semmonen, et siihen 

voidaan oikeesti opiskella ja opetella se homma 
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3. Henkilökunnan lisäkoulutustarpeet 

 

Johtajat puhuivat muutaman maininnan verran myös henkilökunnan 

lisäkoulutustarpeista tulevaisuudessa. Lisäkoulutustarpeen luo pitkä työura, jonka 

aikana työkentällä ehtii tapahtua monenlaisia muutoksia. Myös johtajuusmallin 

muuttuminen tulevaisuudessa kohti entistä jaetumpaa johtamista luo tarpeen 

lisäkoulutukselle myös johdettavan henkilöstön puolelle. Henkilökunnan odotetaan 

jaetun johtamisen mallissa ottavan enemmän vastuuta yhteisten päätösten tekemisestä ja 

jalkauttamisesta. Johtajat näkevät myös tämän onnistuneessa toteutuksessa 

lisäkoulutustarpeen. 

 

se opettaja ura on aika pitkä niinkö ajatellen niinku sitä vuosilukuina ja mitä kaikkea 
muutosta yhteiskunnassa tapahtuu sinä aikana et sen takia se niinku kouluttautuminen 

on musta kyllä semmonen tärkeä arvo. 

 

sitten myös siinä että heille tarjotaan sitä koulutusta (jaetusta johtamisesta). Koulutusta 
ni silloin se sitoutuminenkin on aina niinku vahvempi ni että musta siihen pitää myös 

resursoida et se on semmonen yks tärkeä tekijä kyllä. 

 

5.5 Haasteet ja uhat tulevaisuuden johtamisessa 

 

Viidenneksi ja viimeiseksi pääteemaksi nimesin haasteet ja uhat tulevaisuuden 

johtamisessa. Tämä osio vastaa suoraan kolmanteen tutkimuskysymykseeni, millaisia 

haasteita ja uhkia johtajat näkevät tulevaisuudessa kasvatus- ja opetusalan kentällä. 

Tämän pääteeman alle nimesin kolme alateemaa, joiden mukaan tämän osion kappaleet 

on numeroitu. Liitteeseen 5 on kerätty tämän pääteeman alateemat sekä niihin liittyvien 

mainintojen määrät. 

 

1. Johtajien lisääntyvä työmäärä 

 

Koulun ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajien työn kuormittavuus tuli esiin myös 

huomattavana määränä mainintoja, jotka liittyivät johtajien suureen työmäärään ja 

huoleen työmäärän lisääntymisestä entisestään tulevaisuudessa. Vastaajilla oli jo 

käytännön kokemusta töiden lisääntymisestä, sillä työmäärä on huomattavasti kasvanut 

jo heidän oman uransa aikana.  
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…kyllähän se nyt on koulussa jo oman työuran aikana tullu nähdykski että, että 

rehtoreiden työmäärä on kasvanut valtavasti ja moninaistunu. 
 

Etenkin varhaiskasvatusyksiköiden johtajat toivat esiin huolen siitä, että johdettavat 

yksiköt tulisivat tulevaisuudessa vielä kasvamaan nykyisestä.  

 

Et sit johtajilla on myös isompia alueita, mitä he joutuu hallitsemaan. Et heillä voi olla 

yhtä hyvin melkein neljäkymmentä työntekijää ja enemmänki alla. 

 

Liittyy sekä niinku siihen pedagogiikan johtamiseen että niinku siihen että ainaki 
pääkaupunkiseudulla yksiköt alkaa vaan niinku paisuu enemmän ja enemmän, eli sille 

pedagogiselle johtamiselle ei välttämättä jää niin paljon aikaa, koska 

henkilöstöjohtaminen ja kaikki muu vie niinku kaikki sälä sitä aikaa. 
 

Siinä mielessä suunta on mun mielest väärä et mennään isoihin yksiköihin, ni silt 

johtajalt sillä ei oo aikaa oikeesti siihen pedagogiikan johtamiseen, et se menee 

enemmän just siihen sälään. 

 

Haastatellut johtajat kokevat jo tällä hetkellä vastuullaan olevat johtamiskokonaisuudet 

vaikeasti hallittaviksi, ja yksiköiden kasvaminen vaikeuttaisi hallintaa entisestään, ja 

vaatisi vähintään johtamismallin kehittämistä jollakin tavalla. Johtamismallin 

kehittämisessä vastaajat näkivät myös paljon haasteita, sillä töiden erottamista eri 

johtajille esimerkiksi talous-, henkilöstö- ja pedagogisen johtamisen perusteella ei nähty 

järkevänä. Vastaajien mukaan koulun ja varhaiskasvatusyksiköiden hallinnollisessakin 

päätöksenteossa on otettava pedagogiikka huomioon, jolloin tällainen karkea työnjako 

ei ole mahdollinen. Osa vastaajista tosin koki myös tämänkaltaisen ratkaisun 

mahdollisena. Vakavana uhkana johtajien puheissa mainittiin johtajien uupuminen ja 

työn lopettaminen liian suuren työtaakan vuoksi. Vastaajat toivat esiin huolen siitä, että 

jos tulevaisuudessa johtajien työtaakkaa lisätään entisestään, niin uupuminen tai 

työpaikan vaihtaminen ovat hyvin varteenotettavia uhkia.  

 

Niin sitä on niin paljon sitä kuormaa jo nyt. Että tota tavallaan, jos sinne vielä tuupataan 
lisää, että oopa tässäkin vielä taituri ja hoidapa tämäkin ruutu niin kyllä rehtorit nääntyy, 

vaihtaa työpaikkaa.  

 

2. Tulevaisuuden uhkakuvat 

 

Tutkimukseen osallistuneet koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajien puheista oli 

tulkittavissa erilaisia tulevaisuuden uhkakuvia. Yhtenä uhkakuvana kuvailtiin kasvavaa 

vastuuta sellaisista asioista, joihin johtajilla ei ole koulutusta. Vastauksissa tällaisia 
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asioita olivat talousjohtaminen sekä haastava henkilöstöjohtaminen. Johtajien 

mainitsemat henkilöstöjohtamisen tulevaisuudessa lisääntyvät haasteet liittyivät 

kasvavaan vaihtuvuuteen henkilöstössä, sekä haasteisiin löytää pätevää henkilöstöä 

töihin.  

 

…alalla jossa on niinkun pysyvät vuorovaikutussuhteet aika merkityksellisiä niin tuota 

niin niin aika lailla semmost haastetta mun mielestä. Se vaihtuvuus. 

 
Mulle tulee ainaki ensimmäisenä mieleen hirvee huoli siitä, et mä löydän niitä 

ammattitaitosia kasvattajia. 

 

Johtajat toivat huolensa esiin myös pätevien johtajien löytymisestä, sillä työ mielletään 

niin kuormittavaksi, että siihen ei välttämättä enää hakeuduta tulevaisuudessa. Tämä 

puolestaan luo uhkakuvan sellaisesta tulevaisuuden koulusta, jossa johtajan 

ammattitaidottomuus voi johtaa lasten huonompaan kohteluun esimerkiksi tilanteissa, 

joissa he tarvitsevat erityistä tukea oppimiseensa. 

 

No tota mä ainakin sanoisin, että aika huolestuttavalle, tossa ainakin mun lähikunnassa 
iso yhtenäiskoulu ja kunnan ainoo yläkoulu, rehtorin virkaa haki yksi henkilö. 

 

…sitten välttämättä rehtoreilla ei ole mitään osaamista niistä erityisoppilaista, niin 
kaikki tää tuleeko meillä tarpeeksi hyviä rehtoreita jatkossa… 

 

Yhdeksi tulevaisuuden uhkakuvaksi muodostui johtajien puheissa koulun aseman 

romuttuminen eriarvoisuutta ehkäisevänä instituutiona. Niin sanotun koulushoppailun 

pelättiin johtajien puheissa lisääntyvän tulevaisuudessa ja aiheuttavan koulujen ja sitä 

myötä lasten tasavertaisuuden heikentymistä.  

 

3. Ongelmat muutoksen johtamisessa 

 

Johtajat olivat läpi haastatteluiden samaa mieltä siitä, että jonkinlaisia muutoksia on 

tulevaisuudessa odotettavissa heidän toimintaympäristössään. Tulevaisuuden yhtenä 

haasteena osa haastatelluista johtajista toi esiin ongelmat näiden tulevien muutosten 

johtamisessa. Muutoksen johtaminen koettiin haastavaksi, sillä johdettavat muutokset 

ovat usein äärilaidasta toiseen meneviä ja nopeasti muuttuvia. Tämä on ristiriidassa sen 

kanssa, että johtajat samaan aikaan kokivat muutosten johtamisen olevan äärimmäisen 

hidasta ja aikaa vievää. Muutostahdin halu ja toteutus eivät siis kulje käsi kädessä 
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keskenään. Muutosten hitauden syiksi kuvattiin vanhentuneita rakenteita ja huonoa 

henkilöstötilannetta.  

 

Ehkä semmonen ajatus, että mennään niinku äärilaidasta toiseen aina. 

 
…kyllä uudistaminen on todella hidasta, tavallaan uusien muutosten, et 

koulumaailmassa se on paljon paljon hitaampaa kuin missään muualla. 
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6 Tutkimuksen luotettavuus ja pohdinta 

 

Tutkimuksen aihe nousi omista mielenkiinnon kohteistani, sillä toimin itse 

johtotehtävissä varhaiskasvatuksessa. Tulevaisuuteen valmistautuminen tietoisesti lisää 

valmiuttamme kohdata muutoksia ja johtaa niitä, ja siksi koin tutkimuksen aiheen mer-

kitykselliseksi. Koska aihe on itselleni läheinen, niin tiedostin tutkimusta tehdessäni, 

että omat kokemukseni ja näkemykseni vaikuttavat tutkielman etenemiseen. Ilman 

kokemusta aiheesta tätä tutkimusta olisi ollut myös huomattavasti vaikeampi tehdä. On 

kuitenkin hyvin mahdollista, että omat ennakkokäsitykseni aiheesta vaikuttivat siihen, 

miten tulkitsin tutkittavien henkilöiden vastauksia, ja mille asioille annoin enemmän 

painoarvoa. Pidin taustafilosofiana koko ajan mielessä kriittisen teorian, jossa 

Metsämuurosen (2016) mukaan tutkijan arvot ja ajatukset otetaan huomioon tutkimusta 

tehdessä. Lähestyin tutkielman suunnitteluvaiheessa Helsingin Yliopiston tutkijaa Elina 

Fonsénia, sillä tiesin hänen johtavan erilaisia tutkimusprojekteja kyseisellä aihealueella. 

Hänen kauttaan pääsin mukaan keräämään aineistoa Edu Leaders -hankkeeseen, ja sain 

käyttööni haastatteluaineiston, johon kuului päiväkodinjohtajien ja rehtoreiden 

ryhmähaastatteluja. Tämä nopeutti huomattavasti tutkimukseni etenemistä, ja sain myös 

käyttööni laajemman aineiston kuin mitä olisin pystynyt yksin keräämään. Laajempi 

otanta luonnollisesti paransi tutkimukseni luotettavuutta. Mutta koska ryhmähaastattelut 

oli suunniteltu Edu Leaders -projektin tarpeisiin, en saanut osallistua itse 

ryhmähaastattelurungon suunnitteluun. Tarkentavilla lisäkysymyksillä olisin voinut 

saada enemmän tietoa juuri minua kiinnostavista teemoista. 

 

Noudatin tutkielman tekemisessä hyviä tieteellisiä käytäntöjä niin hyvin, kuin se omilla 

tiedoillani ja taidoillani oli mahdollista. Pyrin olemaan tutkielmani teossa 

johdonmukainen, jotta tutkielma etenisi loogisesti. Tämän varmistaakseni palasin 

tutkielmassani teoriapohjasta aineistoon ja tutkimustuloksiin monta kertaa edestakaisin 

ja tein tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia. Metsämuuroseen (2016) viitaten 

tutkimusten luotettavuutta mitataan ja kuvaillaan tyypillisesti kahdella termillä; 

reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti kuvaa sitä, miten hyvin tutkimus on 

toistettavissa. Validiteetti puolestaan kertoo siitä, mitataanko tutkimuksessa sitä, mitä 

oli tarkoitus mitata. Tämä tutkimus on nähdäkseni reliabiliteetiltaan kohtalaisen hyvä, 

sillä aineisto oli laaja ja vastaajia paljon. Näin ollen ajattelen, että jos tutkimus 
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toistettaisiin eri vastaajilla, samankaltaiset teemat nousisivat esiin. Tätä tukee myös se, 

että tutkimukseni tuloksissa oli yhtäläisyyksiä aiempaan tutkimukseen. Tutkimuksessa 

oli tarkoitus kuvata varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtajien näkemyksiä 

tulevaisuuden johtamisesta, ja tässä onnistuin nähdäkseni hyvin. Vaarana olisi ollut se, 

että tulokset olisivat kertoneet lähinnä tällä hetkellä johtajia kuormittavista teemoista ja 

ongelmista, mutta tutkimuksessa päästiin porautumaan hyvin myös tulevaisuuden 

visioihin ja näkymiin.  

 

Tutkimukseni onnistumisen kannalta mietin, pystyivätkö johtajat arvioimaan 

tulevaisuutta irrallaan nykypäivästä, mitä Jokinen & Saarimaa (2013) pitävät tärkeänä 

tulevaisuuden tarpeita arvioidessa. Tutkimukseen osallistuneet johtajat ovat tällä 

hetkellä työelämässä olevia johtajia, eivätkä he välttämättä täysin pystyneet arvioimaan 

tulevaisuutta irrallaan tämän hetkisestä työstään. Lisäksi Jokinen ja Saarimaa (2013) 

ovat peräänkuuluttaneet kaikkien toimijoiden osallisuutta tulevaisuuden 

osaamistarpeiden arvioinnissa, eli opetuksen ja koulutuksen kenttä ei voi olla tästä yksin 

vastuussa. Miten tällainen kaikkien toimijoiden ja organisaatioiden yhteinen 

tulevaisuuden näkymien arviointi ja niihin valmistautuminen voisi parhaiten toteutua? 

Kuten tuloksissakin kävi ilmi, varhaiskasvatus ja koulu ovat monessa asiassa 

koulutuspolitiikan armoilla, eli tulevaisuutta pitäisi arvioida yhdessä päättävien tahojen 

kanssa. Näin päästäisiin siihen, että osaamista osattaisiin suunnata tulevaisuuden 

kannalta optimaaliseen suuntaan kouluttamista kehittämällä. Tämä tutkimus jäi siis 

tavoitteensakin mukaisesti erään johtajien joukon tulevaisuuden johtamisen 

näkemyksien selvittämiseksi. Useita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita nousi esiin; 

ne vaatisivat laajempaa ja pidempi aikaista tutkimusta. 

 

Tutkimuksessani kävi ilmi, että monet tutkimukseen osallistuneista johtajista kokivat 

tulevaisuuden varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtamisessa hyvänä suuntana 

siirtymisen entistä enemmän jaettuun johtamiseen. Johtajat visioivat erilaisia 

johtoryhmämalleja sekä esimerkiksi useamman johtajan kokonaisuuksia, joiden välillä 

eri johtamisalueet on jaettu tai niin, että johtajat toimivat rinnakkain yhdessä. Aikaisem-

massa tutkimuksessa myös esimerkiksi Heikka (2016) on todennut tällaisen 

työryhmämuotoisen johtamismallin toimivaksi. Samaten Vulkko (2007) on puhunut yh-

teisöllisen johtamisen puolesta, jossa asiantuntijuus on jaettua. Tutkimuksessani 

kuultiin, että joissakin kunnissa ja organisaatioissa erilaisia johtamismalleja, esimerkiksi 
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kahden johtajan mallia, on jo pilotoitu. Toisissa kunnissa ja organisaatioissa tällainen 

ajatus on vasta visioinnin asteella, ja johtajat toimivat yksin monien rooliensa ja 

vastuualueidensa kanssa. Kuten Fonsénin (2014) tutkimuksessa päiväkodinjohtajien 

työstä, myös tässä tutkimuksessa johtajat kertoivat erilaisten toimistorutiinien (listojen 

tekeminen, sijaishankinta, koulukyytien järjestely) vievän paljon työaikaa ja kokivat sen 

olevan pois tärkeämmästä työstä eli pedagogisesta johtamisesta. Koska erilaisista jaetun 

johtamisen malleista on hyviä kokemuksia, tällaisia pilotointeja olisi hyvä jatkaa ja 

aloittaa myös laajemmin. Pilotoinneista olisi hyödyllistä saada myös tutkittua tietoa, 

jota voitaisiin hyödyntää kuntien ja organisaatioiden välillä. Näin säästettäisiin aikaa ja 

vältyttäisiin turhilta kokeiluilta, jotka johtajat tutkimuksessani kokivat turhauttaviksi.  

 

Yksi tutkimuskysymyksistäni oli, mitä osaamisalueita johtajat pitävät tärkeinä 

tulevaisuuden johtamisessa varhaiskasvatuksen ja koulun kentällä. 

Vuorovaikutusosaaminen sekä itsensä johtamisen taidot näkyivät tässä tutkimuksessa 

mainintojen määrän perusteella tärkeimpinä tulevaisuuden johtamisosaamisina. 

Johansen ja Johansen (2012) ovat kuvanneet tulevaisuuden maailmaa ailahtelevaksi ja 

epävarmaksi. Lisäksi heidän mukaansa johtajat tulevat tulevaisuudessa kohtaamaan 

entistä enemmän pirullisia ongelmia eli dilemmoja. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä 

roolissa monimutkaistuvassa maailmassa, jossa johtajat ovat välikädessä monien 

verkostojen keskellä. Itsensä johtamisen taidot korostuvat myös maailman muuttuessa 

ailahtelevaisemmaksi – on kehitettävä itseään jatkuvasti sekä myös osattava rajata omaa 

työtään ja huolehdittava omasta hyvinvoinnista. Johtajien kouluttamisessa tulisi 

korostaa juuri näitä tulevaisuudessa tärkeitä osaamisalueita. 

 

Tutkimuksessani selvitettiin tällä hetkellä varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen 

johdossa olevien henkilöiden näkemyksiä siitä, millaiset arvot he näkevät 

tulevaisuudessa tärkeinä johtamistyössä. Arvot ohjaavat ihmisten toimintaa, ja siksi 

arvokeskustelu on tärkeää myös tulevaisuuden näkymiä pohdittaessa. Arvojen tarkastelu 

tulevaisuuden näkökulmasta on kuitenkin hyvin haastavaa, kuten esimerkiksi Räikkä 

(2003) on todennut, sillä arvojen muutosta tulisi pystyä tarkastelemaan irrallaan 

nykyhetkestä. Tutkimuksessani kävi ilmi, että pehmeät ja inhimilliset arvot 

tulevaisuudessa erityisen tärkeitä varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen johtajille. 

Ajattelen, että tämä on vastaus tulevaisuuden epävarmalle ja muuttuvalle maailmalle. 

Koska emme tiedä, mikä meitä tulevaisuudessa odottaa, haluamme pitää kiinni niistä 
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ydinarvoista, jotka muodostavat ihmisyytemme muodostaaksemme tulevaisuuden 

maailmaan jotain ennalta arvattavaa ja pysyvää. Tutkimukseeni osallistuneille johtajille 

nämä arvot ovat ennen kaikkea toisista ihmisistä välittämistä ja arvostamista. Minua jäi 

kiinnostamaan, liittyykö pehmeiden arvojen korostaminen nimenomaan tutkimuksen 

kohteena olleeseen ihmisläheiseen alaan, vai vastaako tämä tulevaisuuden johtamisen 

arvoja ylipäätään. Olisi mielenkiintoista vertailla täysin toisenlaisen alan johtajien 

tulevaisuudessa tärkeinä pitämiä arvoja ja todeta, millaisia eroja arvoihanteissa on. 

Tässä tutkimuksessani tulevaisuuden arvojen pohdintaan ei syvennytty erityisesti, vaan 

ne olivat yksi osa ryhmähaastattelun runkoa. Uskonkin, että jos arvoihin syvennyttäisiin 

esimerkiksi kokonaisen haastattelun ajan, niitä saataisiin esiin monipuolisemmin. 

 

Koulun ja varhaiskasvatuksen johtotehtäviin usein ajaudutaan, mikä osaltaan 

todennäköisesti vaikuttaa myös johtamisen tapoihin. Pennasen (2006) tutkimuksessa on 

tullut esiin se, miten rehtorit ovat päätyneet työhönsä, ja se kertoo omaa 

mielenkiintoista tarinaansa perinteisestä koulun johtamisesta. Usein rehtoriksi päätyy 

edellisen rehtorin eläkkeelle jäätyä saman koulun toiseksi iäkkäin miesopettaja. Tällöin 

uusi rehtori on jo omaksunut koulun toimintatavat, ja muutoksia koulun kulttuuriin ei 

rehtorin vaihdoksen myötä juuri tule. Melkein puolet Pennasen (2006) tutkimukseen 

vastanneista rehtoreista kuvasi, että he ovat joutuneet tai ajautuneet rehtorin tehtävään, 

eivätkä ole varsinaisesti olleet kiinnostuneita johtamisesta, saati saaneet siihen 

minkäänlaista koulutusta. Myung, Loeb ja Horng (2011) ovat tutkineet Yhdysvalloissa 

koulun johtajien virkoihin päätymistä ja valikoitumista. Kuten he kertovat, Yhdysval-

loissa on useissa tutkimuksissa havaittu, että koulun johtajalla on suuri merkitys koulun 

menestymiseen ja laadukkaan opetuksen toteutumiseen. Kuitenkin koulun johtajien vir-

koihin on useissa osavaltioissa hyvin vaikea löytää halukkaita ja päteviä hakijoita. Eri-

tyisesti kouluissa, jotka sijaitsevat heikoimmilla sosioekonomisilla alueilla tai joissa on 

paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, on suuria ongelmia löytää koulun johtajia. 

Myungin ja kumppaneiden (2011) tekemässä tutkimuksessa todettiin, että on hyvin 

yleistä, että opettajia houkutellaan hakemaan rehtorin virkaa joko oman organisaation 

sisältä tai sen ulkopuolelta. Erityisesti sellaisia opettajia, jotka ovat ottaneet koulun yh-

teisiä vastuita itselleen, houkutellaan hakemaan rehtorin virkoihin. Tutkimuksessa huo-

mattiin myös, että rehtoreiksi houkuteltiin useammin miehiä kuin naisia riippumatta hei-

dän johtamiskokemuksestaan tai kiinnostuksestaan. Koulun ja 

varhaiskasvatusyksiköiden johtamisen kehittämisessä voisi tulevaisuudessa olla 
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avainasemassa se, että yksiköitä saataisiin johtamaan sellaisia ammattilaisia, jotka ovat 

kiinnostuneet nimenomaan johtamisesta ja ovat itse hakeutuneet johtotehtäviin. Tutki-

mukset ovat osoittaneet, että tällaisia ihmisiä on ollut vaikea löytää koulun ja 

varhaiskasvatusyksiköiden johtotehtäviin, joten työn houkuttelevuutta olisi hyvä 

kehittää. Myös minun tutkimuksessani kävi ilmi, että johtajat kokevat huolta siitä, 

kuinka tulevaisuudessa tullaan löytämään päteviä johtajia avoimiin virkoihin, sillä työ ei 

houkuttele. Syytä, miksi johtotehtävät eivät kiinnosta opettajia, olisi hyvä tutkia 

laajemmin, jotta saisimme jatkossa houkuteltua paremmin opetusalan johtotehtäviin 

pedagogisesti taitavia asiantuntijoita. Kuten tutkimukseeni osallistuneet johtajat 

sanoivat, niin onnistuakseen johtamisessa hyvin, on johtajalla oltava hyvien 

johtamistaitojen lisäksi myös substanssiosaamista ja kokemusta kentän työstä. Myös 

varhaiskasvatuksen johtajuutta tutkineiden Fonsénin ja Parrilan (2016) mukaan johta-

jilla on oltava hyvä substanssiosaaminen, jota tulee myös päivittää jatkuvasti koulutuk-

sen avulla. Pelkkien johtamisesta kiinnostuneiden palkkaaminen ei siis ole ratkaisu, 

vaan hyvien johtajien on jatkossakin löydyttävä kasvatus- ja opetusalan kentältä. 

 

Tutkimuksessani todettiin, että muita tulevaisuuden uhkia ja haasteita tulisivat olemaan 

johtajien lisääntyvän työmäärän myötä monenlaiset johtamisen haasteet ja uupuminen 

sekä muutosten johtamisen vaikeudet. Osaltaan myös nämä voivat olla selittäviä tekijöitä 

siihen, miksi uusia päteviä johtajia on vaikea saada alalle, kuten osa vastaajista epäili. 

Johtajien työmäärän hallinnassa pitämiseen mahdollisia ratkaisuja voisivat olla myös 

tässä tutkimuksessa visioidut jaetun johtamisen mallit sekä kokonaan uudet johtamisra-

kenteet. Lisäksi tutkimukseni tuloksissa ehdotetut ratkaisut johtajien kouluttamisesta jo 

perustutkintovaiheessa sekä jatkokouluttamisesta ovat nähdäkseni mahdollisia ratkaisuja 

tulevaisuuden uhkakuviin. Tutkimuksessani johtajat esittivät johtamiskoulutuksen liittä-

mistä perustutkintovaiheeseen. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ulottuvuus, joka olisi 

syytä ottaa tarkempaan tarkasteluun ja arviointiin. Johtajien lisäkouluttamiseen on var-

masti myös syytä keskittyä nykyistä enemmän tulevaisuudessa. Ympäröivä maailma ja 

sen asettamat vaatimukset muuttuvat koko ajan kiihtyvämpään tahtiin, jolloin myös joh-

tajien osaamisvaatimukset muuttuvat. Ilman asianmukaista kouluttamista ei voida olettaa, 

että johtajien osaaminen pysyy muuttuvassa maailmassa ajantasaisella tasolla. Lisäkou-

luttamisesta tulisi jatkossa tehdä entistä systemaattisempaa, ja se tulisi sitoa ajankohtai-

seen tutkimukseen. 
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