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Teemat

Johdanto

Kuinka Suomen sivistystoimea johdetaan tänään?

Miten tulevaisuudessa?

Millaisella toimenpiteillä sivistystoimen  
johtamista kehitetään ?

* 4 teesiä

13.1.2019
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Sivistyskunta 2020-valmennus

(Risku, 2019)• Nopea aikataulu

• Tavoitteena 2020

• Lähijaksot 11-12.9.2018 ja 15-16.1.2019 sekä mahdollinen jatko

• Selkeä rakenne, jota tuetaan lomakkein ja välitehtävin

• Lähtötilanteen kartoitus 9.11.2018

• Arvio ensimmäisen lähijakson annin jakamisesta kotikunnassa 16.11.2018

• Suunnitelma ajalle 10/2018-2/2019 31.12.2018

• Suunnitelma ajalle 3/2019-6/2019 28.2.2019

• Suunnitelma poliittisten päättäjien nivonnasta kehittämisprosessiin 29.3.2019

• Arvio kehittämisprosessin onnistumisesta 29.3.2019

• Paljon aineistoa tueksi sekä aikaa yhteistoiminnallisuuteen

• Koulutuksesta syntyvät raportit

• Osallistujien erilaisuus ja kokemukset
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Johtajuus/johtaminen oppiaineena/tutkintona 
suomalaisissa yliopistoissa

13.1.2019

Johtaminen
Kauppa-

tieteet

Hallinto-
tieteet

Tieto-
johtaminen

Hyvinvointi
palvelut

Organisaatiot 
ja johtaminen

Johtaminen

Politiikan 
tutkimus

Koulutus-
johtaminen

(Risku, 2018)

(Risku, 2019)
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(Risku, 2018)

Koulutusjohtamisen tutkimus JYUssa

Kunnan taso

Luokan taso

Koulun taso

Järjestelmän tutkimus Ilmiöiden tutkimus

Kasvatus- ja 
koulutusalan 
johtajuuden 

ilmiöt

Kansallinen taso

Kansainvälinen taso
(Risku, 2019)
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Koulutusjohtamisen koulutus JYUssa

Perusopinnot: 
Peruskäsitteet ja niiden toteuttaminen

Aineopinnot: 
Tutkimusperustainen kehittäminen

Syventävät opinnot: 
Teoreettisen tutkimuksen perusteet

Jatko-opinnot:
Teoreettinen tutkimus
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OKM KAJO-KÄRKIHANKE

Valtakunnallinen malli kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden 
kelpoisuus-, perehdytys- ja täydennyskoulutukseksi

EduFutura-hanke eli JYU, JAMK ja Gradia
Jyväskylän ja Kokkolan kaupunki
Chydenius, Centria ja KPEDU
Työelämäjärjestöt

Prosessi
Syksy 2018: tarvekartoitus
Kevät 2019: mallintaminen
Kevät 2019- syksy 2020: kokeilu
Kevät ja kesä 2021: valtakunnalliset johtopäätökset

13.1.2019

(Risku, 2019)

JYU. Vuodesta 1863.

(Risku, 2018)
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(Risku, 2019)

Koulutuksen valtakunnallinen  johtamisjärjestelmä

(Risku, 2018) 
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(Risku, 2019)

Koulutuksen paikallinen johtamisjärjestelmä

(Jyväskylän kaupunki, 2018)

409238

100 22
Jyväskylän kaupungin menoarvio (miljoona €)

Perusturva Sivistys Kaupunkirakenne Muut
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(Risku, 2019)

(Aalto, Ahokas & Kuosa 2008, 34)
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(Risku, 2019)

Monitoimikeskusten nouseva trendi

Äitiys- ja perheneuvola

Päiväkoti

Esiopetus

Peruskoulu

Yleisopetus

Erityisopetus

Nuorisopalvelut

Liikuntapalvelut

Aikuiskasvatus

Järjestö- ja 
yhdistystoimintaa

Henkilöstö 110 

85 opetushenkilöstöä

yhteistoimijuus

Kirjasto

(https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_fi/isokylan_koulu/fi_FI/Isokylan_koulu/) 

https://www.kokkola.fi/palvelut/opetus_ja_kasvatus/perusopetus/luokat_1_9_fi/isokylan_koulu/fi_FI/Isokylan_koulu/


JYU. Vuodesta 1863. 1513.1.2019



JYU. Vuodesta 1863. 1613.1.2019

1910-

Tieteellisen 
liikkeen-
johdon 

organisaatio-
teoria

Huomio 
työn-

tekijöiden 
motivoin-

nissa

1915-

Klassinen
organisaatio

teoria

Huomio 
rakenteissa

1920-

Ihmis-
suhteiden

organisaatio
-teoria

Huomio 
työn-

tekijöiden 
sosiaalisissa 

suhteissa

Organisaatioteorioiden kehitys
(Risku, 2019)

1920-

Byrokratia-
ja rakenne-

koulu-
kunta

Huomio 
hallinnossa

1950-

Päätöksen-
tekoteoria

Huomio 
päätöksen-
tekemisen 

prosesseissa

1950-

Järjestelmä-
teoria

Huomio 
toiminta-

ympäristön ja 
organisaation 

suhteessa

1960-

Valta-
teoria

Huomio 
vallassa

Olemassa olevan selittämiseen tähtäävä tutkimus

Olemassa olevan tulkintojen ymmärtämiseen tähtäävä tutkimus

(Harisalo, 2006; kuvio Risku, 2018)

1970-

Kontingenssi-
teoria

Huomio 
organisaation 

mukautu-
misessa

toiminta-
ympäristön 
muutoksiin

1970-

Strategisen 
johtamisen 

teoria 

Huomio 
strategi-
sissa ja 

operatiivi-
sissa

päätöksissä

1980-

Organisaatio-
kulttuuri-

teoria

Huomio 
syvä-

rakenteissa

1990-

Innovaatio
-teoria

Huomio 
uudistu-
misessa
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P i i r r e -

t e o r i a

Käyttäytymis

t e o r i a

1900-1950

Ominaisuudet
vaikuttavat 

johtajuuteen

Mitä 
ominaisuuksia

on   
menestyvillä 

johtajilla?

1950-1970

Johtamis-
tyylit 

vaikuttavat 
johtajuuteen

Millaisia 
johtamis-
tyylejä on 

menestyvillä 
johtajilla?

1970-1980

Tilanteet
vaikuttavat 

johtajuuteen

Mitä johtamis-
tyyliä 

menestyvät 
johtajat 

käyttävät eri 
tilanteissa?

Johtajuusteorioiden kehitys

(Juuti, 2006; kuvio Risku, 2018)

T i l a n n e -
t e o r i a

Integraaatio-
t e o r i a

(Risku, 2019)

1980-1990

Ominaisuudet, 
johtamistyylit 

ja tilanteet
yhdessä 

vaikuttavat 
johtajuuteen

Miten eri 
tarkastelu-

kulmat 
yhdistyvät 

menestyvillä 

johtajilla?

1970-1990

Johtajuus-
prosessin 

suhde 
johdettaviin

Transaktio-
naalinen ja 

transformatio-
naalinen 
johtajuus

Uudistava
johtaminen

Ihmisten /
a s i o i d e n
johtaminen

Merkityksen
johtaminen

Postmoderni
t u t k i m u s

1970-2000

Johtamistavan 
suhde eri 

tilanteisiin ja 
ryhmiin

Asioiden ja 
ihmisten 

johtaminen

1980-2000

Kulttuuri
vaikuttaa 

johtajuuteen

Miten voimme 
ymmärtää 
johtajuutta 
artefaktien, 

symbolien ja 
kulttuurin 

näkökulmasta?

1990-

Diskurssi
vaikuttaa 

johtajuuteen

Miten voimme 
ymmärtää 
johtajuutta 
diskurssin 

näkökulmasta?

Olemassa olevan selittämiseen tähtäävä tutkimus

Olemassa olevan tulkintojen ymmärtämiseen tähtäävä tutkimus
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(Risku, 2019)

Teesi 1: Muuttuminen on paradigmatasoista

Newtonilainen paradigma on muuttumassa kvanttiparadigmaksi.

Yhdenmuotoinen ja stabiili Kompleksinen ja dynaaminen

(Risku, 2001: synteesi teoksesta Zohar, 1997)

YKSISELITTEINEN
SÄÄNTÖJÄ NOUDATTAVA

HALLITTAVISSA OLEVA

KOMPLEKSINEN
KAOOTTINEN

EPÄVARMA

VARMUUS
ENNUSTETTAVUUS

HIERARKIA
SIRPALEISUUS

YLHÄÄLTÄ ALAS
PASSIIVISET TYÖNTEKIJÄT

YKSI PARAS TAPA
KILPAILU

JÄYKKÄ BYROKRATIA
TEHOKKUUS

REAKTIIVISUUS

EPÄVARMUUS
ENNUSTAMATTOMUUS

MATALA HIERARKIA
HOLISTISUUS

MONTA VALTAKESKUSTA
YHTEISTYÖKUMPPANIT

MONTA TAPAA
YHTEISTYÖ

JOUSTAVA LUOTTAMUS
TARKOITUKSENMUKAISUUS

KOKEELLISUUS
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(Risku, 2018)

Teesi 2: Muuttumisen tahti on kiihtyvä 

(Kanervio & Risku, 2009)
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Teesi 3: Muuttumista johdetaan yhä 
enemmän tutkivan kehittämisen otteella

13.1.2019

Lähtö-
tilanteen 

tarkastelu

Tarkastelun 
pohjalta laaditut 
kehittämisaihiot

Aihioiden 
tarkastelu

Tarkastelun 
pohjalta 
laaditut 

kehittämis-
suunnitelmat

Suunnitelmien 
toteuttaminen 

prosessianalyysin 
tukemana

Oman yhteisön kehittäminen 
tutkimuksen tukemana

Tutkivan kehittämisen perus-
prosessin vaiheet ja sykli

(EC4SLT, 2016 http://www.ec4slt.com/; kuvio Risku 2016) 

(Risku, 2019)

http://www.ec4slt.com/
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2

(Risku, 2017)

1

3 STRATEGIA
Mitä meidän tulee tehdä, 

jotta saavutamme 
tavoitetilamme?

4
3

Strateginen johtaminen

(Risku, 2019)
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Saa yhteisösi ymmärtämään 
ja hyväksymään parannus

Muodosta ydinporukka 
johtamaan prosessia

Vakiinnuta parannukset 
varmistamalla niiden 
toteutuminen arjessa

Pidä sykettä yllä 
arvioimalla ja toimimalla 

sen perusteella

Sovi lyhyen tähtäimen 
tavoitteita motivoimaan ja 

ohjaamaan prosessia

Mahdollista tavoitteen 
toteuttaminen tukemalla ja 

poistamalla esteitä

Saa koko yhteisö 
syttymään prosessiin

Luo yhdessä yhteisölle 
tavoitetila, johon pyritään

Muuttumisessa johtaminen

(Duke, 2004; Kotter 2004, 2014; kuvio Risku 2016, 2017)

Käytä kaikkia askelmia samanaikaisesti ja jatkuvasti.
Toimi verkostossa joustavasti sekä vanhoissa että uusissa rakenteissa.
Ole hereillä koko ajan, tartu tilaisuuteen ja toimi nopeasti.

(Risku, 2019)
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Johtamisen pedagogiikka

13.1.2019

Perusta osallistavassa johtamisessa

Esimerkiksi Art of Hosting

Johtamisen pedagogiikan periaatteita 

Tutkiva, valmentava, dialoginen ja mentoroiva johtajuus

Yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppiminen

Osallistavat työtavat kuten world café, open space, gallery walk

Digitaaliset työvälineet kuten yammer, optima, padlet, skype, facebook, 
twitter, blogit

(https://aohsuomi.wordpress.com/) 

Kartoitusvaihe Jalostamisvaihe Päätösvaihe

Erilaisuus

Aika

Selkeä 
tarve

Selkeä tavoite

Nurinavyöhyke

(Risku, 2019)

(Risku, 2017)

https://aohsuomi.wordpress.com/
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(Risku, 2019)

Teesi 4: Johtajuus muuttuu yhä yhteisöllisemmäksi

Yhteisöllinen johtajuus on moninaisuuden harmonian johtajuutta

Moniäänisyys: Erilaiset äänet, äänet ja valta, kriittiset avainhetket

Vuorovaikutus: Dialogi, merkityksellisyys, yhdistyminen ja selkeytyminen, ristiriitojen sietäminen, 

kuunteleminen

Asiantuntijuus: Jakaminen ja jakautuminen, rajojen ylittyminen ja ylittäminen, yhteinen reflektointi ja 

synergia

Joustavuus: Joustaminen, joustavuuden jämäkkyys, kypsyys ja kärsivällisyys, sopeutuminen ja 

virittäytyminen

Sitoutuminen: Yhteiset arvot, periaatteet ja vakaumukset; yhteinen visio ja toiminnan tarkoitus; toisten 

vilpitön ja aito tukeminen; yhteisen toiminnan edistäminen

Vastuunotto: Vastuunotto, jaetut asenteet, velvoitteiden loppuunsaattaminen, ennakoiva asenne

Neuvottelu: Aika- ja tilaresurssit, toisten emotionaalinen huomioiminen, henkisten voimavarojen kasvu, 

kompromissit, uuden ilmaantuminen, yhdistävä neuvottelu ja erilaiset intressit

Päätöksenteko: Riittävät vaihtoehdot, monimuotoinen prosessi, taustaoletuksien huomioiminen, 

intuition hyödyntäminen, kytkökset päätöksenteon prosessien välillä, päätösten vaikuttavuus, 

väliarviointi ja prosessin ”klousaaminen”

Luottamukselle rakentuva kulttuuri: Yhteisön sosiaalinen vahvuus ja sosiaalisen pääoman lisääminen, 

pätevyyden rakentuminen ja ylläpito; valta ja kontrolli, luottamukselle rakentuva kontrolli 

käyttäytymisessä ja toiminnassa

Oman toiminnan arviointi: Onnistumisen indikaattorien määrittäminen; arvioinnin jatkuvuus, 

maamerkit ja kiintopisteet; osallistaminen ja voimaannuttaminen; omistajuus; yhteisöllisyyden ydin

(Jäppinen, 2012)

https://peda.net/jyu/hankkeet/onnistu-yhdess%C3%A4
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Ammatillinen identiteetti

Ammatillisella identiteetillä ymmärretään elämänhistoriaan perustuvaa 

käsitystä itsestä ammatillisena toimijana: millaiseksi ihminen ymmärtää 

itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen sekä millaiseksi hän 

työssään ja ammatissaan haluaa tulla.

Ammatilliseen identiteettiin kuuluvat myös käsitykset siitä, mihin 

ihminen kokee kuuluvansa ja samaistuvansa, mitä hän pitää tärkeänä 

sekä mihin hän sitoutuu työssään ja ammatissaan. Siihen sisältyvät 

lisäksi työtä koskevat arvot ja eettiset ulottuvuudet sekä tavoitteet ja 

uskomukset.

Identiteetin käsite ja sen myötä ammatillisen identiteetin käsite on 

kokenut radikaaleja muutoksia. Nykyisin ajatellaan, että identiteetti on 

pirstaloitunut, tilanteesta toiseen muuttuva ja epäjatkuva. 

Identiteetti on täten dynaaminen ja jatkuvasti uudelleen neuvoteltava 

käsitys omasta itsestämme. Se rakentuu suhteessa kokemuksiin, 

tilanteisiin ja ihmisiin, joiden kanssa olemme vuorovaikutuksessa 

arjessa. (Eteläpelto & Vähäsantanen, 2006)

(Risku, 2019)
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(Risku, 2018)
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Kiitos!

JYU. Vuodesta 1863.

(Risku, 2019)


