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Mitä johtamisessa tapahtuu 
silloin kun, halutaan olla 

edelläkävijöitä kasvatus- ja 
opetusalan johtamisessa?

Varhaiskasvatuksen yksiköt, 
koulut ja oppilaitokset ovat 

enemmän kuin oma 
instituutionsa ja sillä on 
vaikutusta ympäröivään 

yhteisöön
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Kasvatus-, opetus- ja koulutusalan 
johtamisen nykytila ja arki

Alan toimijoiden mukaan johtaminen on laaja-alaista työtä. 
Perustehtävän rinnalle on tullut useita tehtäväkokonaisuuksia, jotka 
tuovat tunteet työn pirstaloitumisesta ja työn määrän kasvamisesta.

• Mikä on tulevan kuntauudistuksen myötä sivistyksen tulevaisuus?

• Koulutuksen eriarvoistumisen ehkäiseminen

• Mikä on kasvatuksen ja opetuksen johtamisen tehtävä? Entä 
minkälainen kompetenssi johtajilla pitäisi olla? 

• Johtaminen on murroksessa – muutosjohtamisen tarve on suuri.

• Luottamus ja autonomia yhdessä ovat johtamisessa positiivinen 
lähtökohta.
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Mitä tarkoittaa johtamisen 
näkökulmasta, kun….
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Opettajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa
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Lähde: Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016 (OPH)



Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma 
(OKM 2016)

Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi

Oppilaitosjohtamisen koulutusta vahvistetaan ja sen 
suunnitelmallisuutta lisätään. 

Vahvistetaan osallistavaa johtamista ja tiimijohtamista.

Opettajankoulutukseen sisällytetään riittävästi johtamisosaamista.
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Uudet alustat ja toimintatavat
yhteiskunnalliseen
osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Kansalaisyhteiskunta

Julkiset

instituutiot

Uudet 
toimintatavat ja 

rakenteet
Hallitus

Edus-
kunta

Puolueet

Maakunnat

Kunnat
Uusi 

korvaa 
vanhan!

Systeemisen muutoksen 
välttämättömyys 
– prosessit edellä

Datasta 10 %

Tiedolla johtaminen

Datasta 90 %



Ilmiölähtöisempi hallinto



Oppija
Kasvuyhteisö

Opettaja

Oppilaitoksen tai 
yksikön johtaja

Kasvatus- ja opetustoimen tai 
koulutuksen järjestäjän johto

Jo
h

tam
ien

Laadukas opetus ja 
koulutus

Oppimistulokset
Osaaminen

Lait ja asetukset

Kunnan, kuntayhtymän tai koulutuksen 
järjestäjän poliittinen päätöksenteko

Yhteiskunta ja 
työelämä

Kansallinen taso OKM ja OPH
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Keskustele vierustoverin 
kanssa mitkä eri 
tekijät/tasot vaikuttavat 
omaan johtamiseesi?



Kohti ilmiömäistä johtamisen 
suuntaa

• Yhteistoimin lisää vaikuttavuutta

• Avoimuutta ja dialogia yhdessä

• Halukkuus kohdata omat ennakkoluulot

• Luodaan tilaa muutokselle ja kollektiiviselle älykkyydelle

• Monimuotoisuuden hyväksyminen ja 
kumppanuusverkostojen luominen

• Pois jäykistä hierarkioista

• Toiminta reaaliaikaista ja reaktiivista

• Ei sankarijohtajia vaan joukkuepelaajia – itseohjautuva, 
motivoiva, joustava, siiloton

Mukaeltuna: Työpaperi Ilmiömäinen 
julkinen hallinto 31.8.2018, SITRA

Tuo omat ideasi ja näkemyksesi yhteiseen pohdintaan tämän linkin 
kautta: https://app.viima.com/sitra/valtioneuvoston-ilmiomainen-johtaminen/
Kommentointityökalu on avoinna 30.9.2018 saakka

https://app.viima.com/sitra/valtioneuvoston-ilmiomainen-johtaminen/


TIIVISTYS - MITEN JOHTAA MUUTOSTA?

Luottamus-

pääoma

5. Jos arvopohjasi pettää, kaikki pettää

1. Panosta avoimeen 

vuorovaikutukseen 

– taustoita ja viesti

2. Ole rehellinen itsellesi 

ja muille – ole uskottava, 

ole avoin uudelle 

3. Johda esimerkillä 

– ole läsnä

4. Ihmiset tekevät muutoksen 

organisaation koosta riippumatta 

– anna ihmisille tilaa loistaa

Reijo Karhinen, 

Johtamisen oppiva 

yhteisö, kesäkuu 2018



JOHTAJAN LUOTTAMUS JA USKOTTAVUUS 
SYNTYY

•Näkemyksellisyydestä

• Läsnäolosta

•Esimerkkinä toimimisesta

•Uskottavasta arvopohjasta

•Sanojen ja tekojen harmoniasta

•Kyvystä viestiä

•Aidosta valmiudesta olla rehellinen itselleen ja muille

Reijo Karhinen, 

Johtamisen oppiva 

yhteisö, kesäkuu 2018



YOU CAN’T SOLVE PROBELMS 
WITH THE SAME THINKING THAT 
GOT YOU THERE

— ALBERT EINSTEIN 




