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Abstract

The main purpose of the study was to clarify the importance and realization of the duties of a
principal. An international viewpoint was sought for the management of Finnish schools through
studying what kind of school management exists in Holland and Germany.

The importance and realization concerning both actions and experiences expressed by principals
about their own work were analysed using questionnaires. The image of the school management was
collected by a thematic interview. The study was carried out in Finland, Germany and Holland. The
postal questionnaires sent to the Lueneburg and Ludwiglust regions of Germany in 1997 were
answered by 19 principals and 13 teachers; and the Friesland region of Holland were answered by 18
principals and 17 teachers. In Holland, three principals were interviewed and in Germany five
principals and two chief education officers. In Finland, Northern Savo was selected as the research
region. The questionnaires sent in 1998 were answered by 129 principals and 154 teachers.

The measures and functioning opportunities of a German principal were similar to the
management system existing in Finnish schools during the years 1970-1980. In Holland, indications
were that independence and decision-making rights were much wider than in our schools.

The principals in Northern Savo were of the opinion that it was important to aim for certain
measures through administrative reforms: the development of teaching schemes, goal and results-
oriented management, more co-operation with interested groups and the development of internal
functions in the school. The largest differences between opinions of the principals were expressed
concerning the traditional administrative functions of principals. The results indicated that the
administrative culture and the management of the schools are changing. To one part of the principals
was assimilated the role of a modern human-oriented director, whilst the other part was continuing to
do their work through concentrated administrative work at the offices.

According to the Northern Savo teachers, implementing the general functions of principals was
carried out quite well. The teachers would like to have more support, opportunities and
communication, but not so much control and advice. They also wanted to see the principal
concentrating more on the pedagogical concept of the school, but they also did not expect to have as
much guidance as their German colleagues did. The teachers considered the principal's role to be
more administrative in implementing functions, and were of the opinion that principals were carrying
out their functions more traditionally, compared with the opinion of the principals. In all the
researched countries, monitoring of individual lessons was considered to be quite unnecessary. On
one hand, the results express the variability of the principal´s work, and on the other hand they express
the contradiction between the work day duties and expectations.

Keywords: duties of a school principal, education system, school organisation
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Tiivistelmä

Tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää rehtorin tehtävien tärkeys ja toteutuminen. Suomalaisen kou-
lun johtamiseen haettiin kansainvälistä näkökulmaa kartoittamalla, millaista on koulun johtaminen
Hollannissa ja Saksassa.

Erilaisista organisaatioteorioista ja -malleista valittiin systeemiteoreettinen näkökulma. Koulu
ymmärrettiin asiantuntijaorganisaatioksi. Johtamista tarkasteltiin tehtävä- ja henkilöstöjohtamisen
perusulottuvuuksien kautta. Koulun johtaminen määriteltiin rehtorin toimenpiteiksi, joiden avulla
saavutetaan kouluorganisaatiolle asetetut ja sen itse asettamat tavoitteet.

Tehtävien tärkeys ja toteutuminen sekä rehtoreiden kokemukset omasta työstään kartoitettiin ky-
selylomakkeen avulla. Koulun johtamisen kuvaa täydennettiin teemahaastattelun avulla. Tutkimus
suoritettiin Suomessa, Saksassa ja Hollannissa. Saksan Lüneburgin ja Ludwigslustin alueelle 1997 lä-
hetettyyn kyselyyn vastasi 19 rehtoria ja 13 opettajaa sekä Hollannin Länsi-Frieslandin alueelta 18
rehtoria ja 17 opettajaa. Hollannissa haastateltiin kolmea rehtoria ja Saksassa viittä rehtoria ja kahta
koulutoimenjohtajaa. Suomessa tutkimusalueena oli Pohjois-Savo. Vuonna 1998 suoritettuun kyse-
lyyn vastasi 129 rehtoria ja 154 opettajaa.

Tutkimuksen tulosten perusteella pohjoissavolaisia kouluja johdetaan edelleen asiantuntijaorga-
nisaatiomaisesti. Koulun kehittyminen oppivaksi organisaatioksi edellyttäisi hallinnon ja opettami-
sen vuorovaikutusareenan laajentumista ja avautumista. Näin voitaisiin avoimesti käsitellä ja kehittää
sekä opettamiseen että yhteisön hallinnointiin liittyviä asioita.

Saksalaisen rehtorin tehtävät ja toimintamahdollisuudet muistuttivat suomalaisen koulun johta-
misjärjestelmää 1970- ja 1980-luvuilla. Hollannissa koulujen itsenäisyys ja päätäntävalta todettiin
olevan paljon suurempi kuin meillä. 

Pohjoissavolaiset rehtorit pitivät tärkeinä tehtäviä, joihin on hallinnollisilla uudistuksilla pyritty:
opetussuunnitelman kehittämistä, tavoite- ja tuloshakuisuutta, yhteistyön lisäämistä sidosryhmiin ja
koulun sisäisen toiminnan kehittämistä. Suurimmat erot rehtoreiden näkemysten välillä ilmenivät pe-
rinteisissä rehtorin hallinnollisissa tehtävissä. Tulos viittaa siihen, että koulun hallintokulttuuri ja joh-
taminen on muuttumassa. Osa rehtoreista oli omaksunut modernin kehittämis- ja ihmissuhdejohtajan
roolin osan hoitaessa tehtävänsä edelleen hallintokeskeisesti kansliastaan käsin. 

Rehtorit olivat onnistuneet keskeisissä tehtävissään pohjoissavolaisten opettajien arvion mukaan
melko hyvin. Opettajat odottivat rehtorilta enemmän tukea, edellytysten luomista ja yhteydenpitoa
kuin kontrollointia ja neuvomista. He toivoivat myös parempaa paneutumista koulun pedagogiseen
toimintaan, vaikkakaan eivät kaivanneet samassa määrin opastusta kuin saksalaiset kollegansa. Reh-
torit korostivat opettajia enemmän pedagogista rooliaan. Opettajat mielsivät rehtorin roolin toimeen-
panoasioissa hallinnollisempana ja että rehtorit hoitivat tehtäviään perinteisemmin kuin rehtorit itse.
Kaikissa tutkimuksen kohteena olleissa maissa koettiin yksittäisten tuntien seuranta jokseenkin tur-
haksi

Tulokset ilmentävät osaltaan rehtorin työn moninaisuutta sekä arkipäivän työn ja odotusten välistä
ristiriitaa. Koulun johtamistyölle tulisi luoda nykyistä paremmat edellytykset ja yhteiskunnan tuki.
Rehtorit odottavat selkeämpiä tavoitteita, toimintaohjeita ja -valtuuksia.

Asiasanat: koulun johtaminen, kouluorganisaatio, rehtorin tehtävät
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 Esipuhe 

Sattuma voi vaikuttaa elämään hyvin monella tavalla. 1990-luvun puolivälissä Pohjois-
Savon koulutoimenjohtajien kokouksessa koulutoimenjohtaja Pekka Niinimäki esitteli 
Kiuruveden kaupungin opettajien jatkokoulutushanketta yhdessä Oulun yliopiston Kajaa-
nin opettajan koulutuslaitoksen ja Kajaanin kehittämiskeskuksen kanssa.  Esitystä kuun-
nellessani en vielä tiennyt, että olisin itsekin hankkeessa mukana. Koulutoimen hallin-
nossa tapahtuneita muutoksia ja tulevaa lain uudistusta koskevassa kokouksessa Pekka 
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1  Johdanto 

Koulujen toiminta on kaikilla koulutusasteilla voimakkaassa murroksessa. Koulu on jou-
tunut monella tavalla tienhaaraan. Monimuotoisuus, epävarmuus ja yksilöllisyys ovat 
lisääntyneet nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Kansainvälistyminen, nopeasti kehit-
tyvä opetusteknologia, muuttuvat oppimisympäristöt ja uudistunut oppimiskäsitys ovat 
haasteina rehtorin työssä. Lama ja työttömyys ovat ajaneet perheitä kriiseihin. Tämä nä-
kyy erilaisina sosiaalisina ongelmina, jotka puolestaan aiheuttavat lasten ja nuorten pa-
hoinvointia. Erilaiset oppimisvaikeudet ja käyttäytymishäiriöt lisääntyivät koko 
1990-luvun ja näyttävät edelleen jatkavan kasvuaan. Koulu – ketjun viimeisenä 
lenkkinä – joutuu ottamaan vastaan nämä patoutuneet paineet. Koulun menestyminen 
on entistä riippuvaisempaa siitä, mitä rehtori tekee ja miten hän johtaa kouluaan. Perintei-
sesti rehtorin pääasiallisena tehtävänä on ollut ylhäältä annettujen ohjeiden ja määräysten 
toimeenpano. Koulun johtaminen tänä päivänä on nähtävä huomattavasti laajemmin.  

Eräs johtava luottamushenkilö esitti minulle joitakin vuosia sitten kysymyksen toimin-
takertomuksen laatimisen yhteydessä: ”Kuinka monen rehtorin kohdalle koulutoi-
menjohtaja voi asettaa perustellusti plusmerkin tehtävien hyvästä hoitamisesta?” Selvitin 
kysyjälle koulun johtajan laajaa ja monimutkaista tehtäväkenttää ja tulosten mittaamisen 
vaikeutta sekä sitä, miten hyvin johtajat arvioni mukaan ovat hoitaneet tehtävänsä. Ase-
tettu kysymys jäi kuitenkin askarruttamaan minua. Kun minulle tarjoutui mahdollisuus 
Kiuruvesi-projektin yhteydessä 1990-luvun puolivälissä jatkaa opintojani, päätin palata 
tuohon minulle esitettyyn kysymykseen. Tämän tutkimuksen keskeinen tavoite on selvit-
tää, mitä rehtorin tehtäviin kuuluu ja miten ne ovat rehtoreiden ja opettajien arvioiden 
mukaan toteutuneet. 

Rehtorin tehtäväkenttä on muodostunut nykyisenkaltaiseksi pitkän kehityksen tulok-
sena. Koulu on toiminut hallinnon ketjun alimpana lenkkinä. Toiminnan ohjeistus on ta-
pahtunut opetusministeriön, kouluhallituksen, sittemmin opetushallituksen, lääninhalli-
tuksen kouluosaston ja kunnan koulutoimiston kautta. Koulun johtajan tehtävänä on ollut 
lähinnä toteuttaa ja valvoa muiden antamien ohjeiden toimeenpanoa. Osana yhteiskun-
tamme hallinnollista murrosta myös opetustoimen hallinto on muuttunut.  

Valtionhallinnossa käynnistettiin jo 1980-luvulla lukuisia yleisiä hallinnon kehittämis-
hankkeita, jotka muuttivat myös koulutuksen sääntelymekanismeja. Tällöin alettiin pur-
kaa ministeriöiden ja keskusvirastojen valtuuksia antaa paikallista tasoa sitovia normeja 
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sekä lupa- ja alistusmenettelyitä. Nämä muutokset toteutettiin koulutoimessa vuonna 
1991 voimaantulleella lainsäädännöllä. Erityisesti kumottiin hallintoa, henkilöstöä ja kou-
lutuksen järjestämistapaa koskevia säännöksiä. Suurta muutosta hallintokulttuurissa mer-
kitsi myös 1990-luvun alkupuolella uudistettu valtionosuusjärjestelmä. Kuntien ja mui-
den koulutuksen järjestäjien päätösvalta lisääntyi olennaisesti, kun valtionosuuden las-
kentaperusteet eivät enää sitovasti määränneet määrärahojen käyttöä.  

Säännös- ja resurssiohjauksen keventäminen ja toiminnan järjestämistä koskevan sää-
telyn purkaminen ovat merkinneet kouluhallinnossa siirtymistä järjestelmään, jossa val-
tiovalta, lähinnä opetusministeriö, luo koulutuspoliittiset puitteet ja kunta sekä koulut 
vastaavat koulutuksen toteutuksesta. Näiden toimenpiteiden vaikutuksesta oppilaitokset 
ja niiden ylläpitäjät voivat päättää toimistaan suhteellisen itsenäisesti. Päätösvallan dele-
goiminen koulun johtajille on luonnollinen seuraus pyrkimyksestä korostaa johtajan aitoa 
vastuuta tuloksista ja koulun toiminnallisesta kehittämisestä.  

Kouluhallinnon suurimmaksi haasteeksi on noussut siirtyminen tiukasta ja hierarkki-
sesta normiohjauksesta väljempään informaatio-ohjaukseen. Hallinnon on kyettävä uudis-
tumaan ammatillisesti, tiedollisesti ja toiminnallisesti riittävän nopeasti. Myös odotukset 
hallinnon tuloksellisuudesta, tehokkuudesta ja palveluhenkisyydestä ovat kasvaneet (vrt. 
Lehtisalo 1991, 136–145). Yleissivistävät koulut ovat osa kunnallista organisaatiota, jon-
ka johtamisessa tulee korostumaan valvonnan sijasta organisaatioiden ja sen yksikköjen 
itsenäisempi toiminta, johtaminen, kehittäminen, tulosvastuu ja toiminnan arviointi. Syy-
nä tähän on se, että valtaan ja pakkoon perustuvat käskysuhteet organisaation huipulta 
toteuttavalle tasolle eivät enää toimi kasvaneissa ja monimutkaistuneissa yhteisöissä (Va-
hermo 1989, 75). Samanlainen muutos, jota edellytetään koko kouluhallinnossa, tulisi 
tapahtua myös koulujen sisällä.  

Ulkoa päin tulevat paineet päivittäisen johtamisen ja pakolliset rutiinityöt ovat vaikut-
taneet rehtorin tehtäviin enemmän kuin johtajan oma, tietoinen työnsä suunnittelu. Kou-
lun kehittäminen edellyttää rehtorilta kehittämisnäkemystä, tavoitteiden sisäistämistä ja 
toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Rehtori joutuukin pohtimaan aikaisempaa tarkem-
min, mitä kaikkea hänen on osattava ja tiedettävä sekä myös sitä, miten hänen on toimit-
tava, jotta toimintatapa vastaisi johtamiseen kohdistuvia odotuksia. 



2 Tutkimuksen tehtävä ja tarkoitus 

Koulua voidaan pitää erityisenä sosialisaation ja kasvatuksen toimintaympäristönä, koska 
se on tarkoituksellisesti suunniteltu kasvatusta ja opetusta varten. Koulun institutionaali-
sia tehtäviä ovat oppilaiden sosialisaation ja kasvatuksen lisäksi tietojen ja taitojen opetus 
sekä sosiaalinen valikointi, karsinta ja arviointi (Antikainen, 1993, 119; Valde 1994, 147). 
Huolimatta koulun keskeisestä asemasta yhteiskunnassa suomalaisen koulun johtajan 
työtä on tutkittu melko vähän. Rehtorin toimintaa, niin kuin yleensä koko kouluhallinnon 
osuutta, ei ole pidetty kovinkaan merkittävänä tekijänä koulun toiminnassa. Luokassa 
tapahtuva työskentely on kiinnostanut tutkijoita paljon enemmän.  

Ensimmäinen peruskoulun ja lukion johtamiskoulutusta tukeva kirja ”Koulun johtaja 
ja muuttuva koulu” julkaistiin vasta 1983 (Suomen Kaupunkiliitto & Suomen Kunnallis-
liitto 1983). Suomalaiset koulun johtamisen tutkimukset käsittelivät 1980-luvulla koulun 
kehittämistä ja johtajien omia näkemyksiä työstään (ks. esim. Hämäläinen 1982; Hämä-
läinen 1986;  Mehtäläinen 1983, Vaherva 1984, Leino 1985, Ojanen 1985, Ruohotie 
1985, Hämäläinen et al. 1987, Syrjälä 1990). Viime vuosikymmenen alussa keskityttiin 
lähinnä pedagogisen johtamisen tutkimiseen (ks. esim. Lonkila 1990, Karjalainen 1991, 
Erätuuli & Leino 1992, Kurki 1993). Tämän tutkimuksen kannalta erityisen merkittävä 
on Erätuulen ja Leinon 1993 tekemä tutkimus, jossa opettajat arvioivat rehtorin työtä. 
1990-luvun puolivälin jälkeen pääasiassa opettajat ja rehtorit ovat vastanneet koulu-
johtamisen tutkimuksesta (mm. Isosomppi 1996, Määttä 1996, Mahlamäki-Kultanen 
1998, Tukiainen 1999, Taipale 2000, Vulkko 2001).   

Koulun johtajasta käytetään Suomessa nimikettä koulunjohtaja tai rehtori. Nimikejär-
jestelmä perustuu vuoden 1978 ratkaisuun, jolloin määriteltiin, että yläasteella ja lukiossa 
on aina virkarehtori ja ala-asteen koulussa on virkarehtori, jos koulussa on vähintään 12 
perusopetusryhmää (As.kok. 1978/100). Pienemmissä ala-asteen kouluissa on koulunjoh-
taja. Järjestelmää muutettiin vuoden 1999 (As.kok. 1998/628) alusta voimaan tulleella 
perusopetuslailla siten, että kaikilla kouluilla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. 
Vaikka laissa puhutaan vain rehtoreista, kunnat voivat itse ratkaista minkälaisia nimikkei-
tä koulun johtajista käytetään. Osa kunnista on nimennyt kaikki koulun johtajat rehtoreik-
si ja osa on pitäytynyt vanhassa käytännössä. Kouluilla voi olla myös yhteisiä johtajia tai 
rehtoreita. Tässä tutkimuksessa kaikista koulun johtajista käytetään pääsääntöisesti nimi-
kettä rehtori.  
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Suomessa on rehtorin tehtävät perinteellisesti määritelty laeissa ja asetuksissa. Näin on 
pyritty varmistamaan tehtävien yhtenäisyys koko valtakunnassa. Koulun johtajan tehtävät 
ovat koostuneet johtamis-, valvonta-, ohjaus-, seuranta- ja valmistelutehtävistä. Tämän 
yleismäärittelyn lisäksi laeissa ja asetuksissa on ollut varsin yksityiskohtaiset tehtäväluet-
telot rehtorille kuuluvista tehtävistä. Normien purku- ja tehtävien delegointitavoitteen 
mukaisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen alettiin pienentää lain asemaa tehtävien määrit-
täjänä ja lisätä kuntien oikeutta ja velvollisuutta päättää tehtävistä johtosäännöissä. Kehi-
tys on johtanut siihen, että vuoden 1998 koulutuslaeissa rehtorin tehtävien määrittely jä-
tettiin lähes kokonaan pois. Muutoksen seurauksena kuntien pitää määritellä rehtorin teh-
tävät johtosäännöissä tai niitä vastaavissa säännöksissä. 

Tämän tutkimuksen tehtävänä on kartoittaa koulun johtamiseen vaikuttavia perusteki-
jöitä ja rehtoreiden kokemuksia omasta työstään. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on 
selvittää, mitä ovat rehtorin tehtävät sekä miten rehtorit ja opettajat arvioivat niiden toteu-
tuneen. Suomalaisen koulun johtamiseen haetaan kansainvälistä näkökulmaa selvittä-
mällä, millaista koulun johtaminen on Hollannissa ja Saksassa. Saksan valinta perustuu 
maan keskeiseen asemaan EU:ssa ja pitkään koulutukselliseen yhteistyöhön Suomen 
kanssa. Hollanti on uudistanut koulutusjärjestelmäänsä 1990-luvulla voimakkaasti sa-
maan tapaan kuin Suomi. Niinpä se sopii hyvin vertailumaaksi ja ennakoi EU:n sisällä 
tapahtuvia harmonisointipyrkimyksiä ja muutospaineita myös Suomessa. Saksa edustaa 
kouluhallintojärjestelmää, jossa on keskitetty päätöksentekojärjestelmä. Hollannissa puo-
lestaan keskusjohtoinen koulutuspolitiikka yhdistyy hajautettuun oppilaitosten hallintoon 
ja hoitoon. Tutkimus on luonteeltaan kartoittava, kuvaileva ja vertaileva.  

Kontekstuaalisen ajattelutavan mukaisesti johtajuus ja johtajan tehtävät nähdään ym-
päristöönsä kulttuurisesti sidottuna ilmiönä. Koulua tarkastellaan systeemiteorian pohjalta 
toisaalta osana kunnallista organisaatiota, toisaalta opetukseen ja kasvatukseen liittyvissä 
asioissa vuorovaikutuksessa sidosryhmiinsä toimivana ja omaa toimintaansa kehittävänä 
instituutiona. Tutkimustehtävää empiirisesti lähestyttäessä vertaillaan erilaisia organisaa-
tioteorioita ja -malleja ja pyritään löytämään kouluorganisaation tarkasteluun soveltuva 
näkökulma. Koulu nähdään lähinnä asiantuntijaorganisaationa, jonka kehittäminen edel-
lyttää oppivan organisaation toimintaperiaatteiden toteutumista. Yleisistä johtamisteori-
oista haetaan perustaa koulun johtamiselle, jota tarkastellaan lähinnä tehtävä- ja henkilös-
töjohtamisen näkökulmasta.  

Tutkimus rakentuu kahdesta toisiaan täydentävästä osasta. A-osan alussa kuvataan 
koulujärjestelmiä ja koulujen organisatorista asemaa Suomessa, Saksassa ja Hollannissa. 
Aluksi selvitetään koulua organisaationa ja sitä, miten koulu eroaa muista organisaatiois-
ta. Se, miten johtaja toteuttaa johtamistehtävänsä, riippuu siitä, millaiseksi hän hahmottaa 
oman roolinsa. Tästä syystä on perusteltua selvittää viitekehyksessä myös sitä, millainen 
on rehtorin rooli ja mitä vaatimuksia siihen kohdistetaan.  

Erityisesti 1990-luvulla niin koulun kuin muidenkin organisaatioiden keskeiseksi ta-
voitteeksi asetettiin tehokkuuden lisääminen. Miten tehokkuusvaatimukset ovat vaikutta-
neet rehtorin tehtäviin ja miten rehtorin tulee toimia voidakseen tehostaa koulun toimin-
taa? Suomessa on ollut käytäntönä, että rehtorin tehtävät määritellään lainsäädännössä 
varsin yksityiskohtaisesti. Historiallisessa katsauksessa pyritään hahmottamaan kouluhal-
linnon ohjausjärjestelmän ja koululakien muuttumista ja muutoksen vaikutusta rehtorin 
asemaan ja tehtäviin. A-osan päätteeksi pyritään rakentamaan esitetyn kirjallisuuden poh-
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jalta malli koulun johtamiseen vaikuttavista perustekijöistä. Teoreettista mallia vasten 
voidaan arvioida rehtoreiden käytännöstä nousevia näkemyksiä koulun johtamisesta.  

Tutkimuksen B-osa on empiirinen. A-osassa löydettyjä rehtorin tehtäviä täydennetään 
selvittämällä, miten Pohjois-Savon kunnat ovat määrittäneet johtosäännöissä tai niitä vas-
taavissa säännöissä rehtorin tehtävät. Tutkimuksessa käytetään sekä kvalitatiivisia että 
kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Kvalitatiivista tutkimusotetta edustaa saksalaisten ja 
hollantilaisten rehtoreiden teemahaastattelu, kvantitatiivista taas suomalaisille rehtoreille 
ja opettajille suunnattu kyselylomake. Tuloksissa esitellään saksalaisten, hollantilaisten ja 
suomalaisten rehtoreiden näkemyksiä koulun johtamisesta sekä sitä, miten rehtorit ja 
opettajat arvioivat rehtoreiden tehtävien tärkeyden ja toteutumisen.  



3 Koulutusjärjestelmien vertailua 

Koulu on julkishallinnollinen organisaatio, jonka toimintaedellytykset ovat yhteydessä 
yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Koulutus- ja kouluhallintojärjestelmien tarkaste-
lu on tässä tutkimuksessa perusteltua sen vuoksi, että se auttaa hahmottamaan yleissivis-
tävien koulujen hallinnollista asemaa eri maissa ja luomaan perustan suomalaisen rehto-
rin tehtäville.   

Koulutusjärjestelmällä tarkoitetaan kansakunnan laajuista eriytynyttä kasvattavien lai-
tosten joukkoa, jonka prosessit ja rakenteet on suhteutettu toisiinsa ja jonka valvonta ja 
ohjaus on ainakin osaksi valtiovallan käsissä (Lehtisalo & Raivola 1992, 25). Koulutus-
järjestelmä voidaan sitoa täysin valtion asettaman koulutuspolitiikan toteuttajaksi, jolloin 
kouluille ei jätetä liikkumatilaa tavoitteiden asettelussa tai niiden toteuttamisessa. Päin-
vastainen, autonomiaa korostava, suuntaus antaa kouluille laajan liikkumatilan ja käytän-
nön toteuttajat luovat muodon koulutuspolitiikalle (Lampinen 1998, 19). Kulttuurin jatku-
vuuden turvaaminen on ollut koulutuksen perinteellinen tehtävä kaikissa yhteiskunnissa, mut-
ta vasta teollisissa yhteiskunnissa on muodostettu kiinteä yhteys tuotantoon ja talouteen (Anti-
kainen 1986, 12, Lehtisalo & Raivola 1992, 39).  

Koulutuksen yhteiskunnallisia tehtäviä voidaan tarkastella monien eri tulkintamallien 
avaamista näkökulmista. Koulutuksen tärkeimpiä funktioita ovat: 

− kvalifiointi eli tietojen, taitojen ja osaamisen tuottaminen (inhimillisen pääoman teoriat) 
− valikointi eli yhteiskunnalliseen hierarkiaan sijoittaminen (suodatinteoria) 
− integrointi eli yhteiskunnan kiinteyden ylläpitäminen (integraatioteoriat) 
− varastointi, lähinnä työvoimareservin säilyttäminen (työmarkkinateoriat). 

Koulutus on myös ihmisten ja ihmisryhmien rationaalisten valintojen ja niiden välisten 
konfliktien näyttämö. Käytännössä koulutuksen yhteiskunnalliset tehtävät kietoutuvat 
toisiinsa eikä niitä voida pitää erillisinä kuin analyyttisessä mielessä. (Antikainen et al. 
2000, 138–139.) 

Eri maiden koulutusjärjestelmät ja niitä koskeva lainsäädäntö ovat muotoutuneet kun-
kin maan omista kulttuurisista ja historiallisista lähtökohdista. Sen vuoksi koulutusta ana-
lysoitaessa on oltava tietoa käytetyistä koulutusprosesseista ja muiden resurssien käytöstä 
suhteutettuna taustaan, joka rakentuu koulutusjärjestelmien, koulujen ja opiskelijoiden 
kehys- ja kontekstitekijöistä (esim. Laukkanen 1994, 21). Koulutus on kansainvälisen 
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yhteistyön lisääntymisestä huolimatta säilynyt pääosin kansallisena asiana. Euroopan 
integraatiokaan ei ole muuttanut tätä peruslähtökohtaa. Eri maissa käytetään koulutukses-
ta puhuttaessa toisistaan poikkeavia käsitteitä. Myös samoilla käsitteillä on usein toisis-
taan poikkeava sisältö.  

Vaikka EU:n alueella ei ole ollut yhtenäistä koulutuksen sääntelyä, on kahtena viime 
vuosikymmenenä monissa maissa ollut yleisenä kehityssuuntana sääntelyn keventäminen 
ja hallinnon hajauttaminen. Näin on tapahtunut muun muassa Ruotsissa, Tanskassa, Hol-
lannissa, Ranskassa ja Suomessa. Keskushallinnon tehtävät ovat painottuneet tavoitteiden 
asettamiseen ja käytännön toiminnan päätösvaltaa on hajautettu paikalliselle tasolle (HE 
86/1997, 23). Kansalliset päätökset ja aikaisemmin tehtyjen koulutuspoliittisten ratkaisu-
jen vaikutus näkyy esimerkiksi Englannissa. Muista maista poiketen siellä toteutettiin 
1980-luvun lopulla uudistus, joka ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen toi 
oppivelvollisuuskoulutukseen keskitetyt kansalliset opetussuunnitelmat. Seuraavassa tar-
kastellaan koulutusjärjestelmiä yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta, kuitenkin niin, 
että erityisopetusjärjestelmä on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle.  

3.1  Suomen, Saksan ja Hollannin koulutusjärjestelmistä 

Suomalainen koulutusjärjestelmä on saanut vaikutteita erityisesti Skandinavian maiden 
koulutusjärjestelmistä. Olemme tehneet koulutusyhteistyötä koko itsenäisyyden ajan 
Ruotsin ja muiden skandinaavisten maiden kanssa. Ennen toista maailmansotaa myös 
Saksa vaikutti paljon suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Pelkistetysti voidaan sanoa, 
että koko yleissivistävän koulutuksen rakenne perustuu saksalaiseen koulutusajatteluun. 
Sodan päätyttyä suomalainen koulutusajattelu ja -tutkimus ovat olleet anglosaksisesti 
painottuneita.  

Olojen vapauduttua ja rajojen avauduttua on vanha Eurooppa 1970-luvulta lähtien pa-
lannut koulutuksen kansainvälisen yhteistoiminnan piiriin. Saksan liittotasavaltaan koh-
distuva koulutusyhteistyö lisääntyi jo 1980-luvulla. Saksan yhdentyminen ja EU:n erilai-
set koulutushankkeet ovat merkinneet sitä, että 1990-luvulla niin Saksa kuin muut Keski-
Euroopan maat ovat nousseet merkittäviksi koulutusyhteistyökumppaneiksi (ks. esim. 
Lehtisalo & Raivola 1992, 168–171, Lahtinen et al. 1999, 21). Voidaan olettaa, että Eu-
roopan integroitumisen ja laajentumisen myötä ydinvaltioiden taholta muutospaine kou-
lutuksen harmonisointiin tulee entisestään kasvamaan.  

Suomessa eduskunta päättää opetustoimen lainsäädännöstä ja koulutuspoliittisista 
yleisperiaatteista. Valtioneuvosto, opetusministeriö ja opetushallitus vastaavat tämän poli-
tiikan toimeenpanosta keskushallinnon tasolla. Opetusministeriön koulutus- ja tiedepoliit-
tinen osasto vastaa mm. yleissivistävästä koulutuksesta, yliopistokoulutuksesta, aikuis-
koulutuksesta ja tieteellisestä tutkimuksesta. Opetusministeriö myös valmistelee koulu-
tusta koskevan lainsäädännön ja valtioneuvoston koulutuspoliittiset päätökset.  

Opetushallitus on asiantuntijavirasto, joka vastaa koulutustavoitteiden, -sisältöjen ja 
-menetelmien kehittämisestä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa 
koulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa. Se laatii ja hyväksyy opetussuunnitelmien perus-
teet ja vastaa koulutuksen arvioinnista. Suomi eroaa monista muista maista siinä, että 
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meillä ei ole enää erillistä tarkastustointa kouluja varten. Koulutusjärjestelmän ohjaukses-
ta päättävät valtioneuvosto ja opetusministeriö. Suurimman osan päätöksistä tekee paikal-
linen koulutuksen järjestäjä, jonka toimintaa ohjataan lainsäädännössä asetettujen tavoit-
teiden ja opetussuunnitelmien perusteiden kautta. Koulutusjärjestelmän toimintaa koske-
va palaute kerätään tilastojen ja arviointien avulla. Palautteena saatu tieto vaikuttaa ohja-
ukseen, mutta myös koulun toimintaan, johtamiseen ja opetukseen. 

Valtion aluehallintoa varten Suomi on jaettu kuuteen lääniin. Jokaisessa läänissä lää-
ninhallituksen sivistysosasto käsittelee koulutusta ja kulttuuria koskevat asiat. Alueelliset 
suunnittelu- ja kehittämistehtävät kuuluvat aluekehitysviranomaisina toimiville maakuntien 
liitoille, joita on yhteensä 19. Maakuntien liitot saavat valtuutuksensa alueen kunnilta, toisin kuin 
monien muiden maiden alueviranomaiset, jotka saavat toimintaoikeutuksensa valtiolta. 

Paikallishallintoa Suomessa toteuttavat kunnat, joita on noin 450. Kunnan päätösvaltaa 
käyttää vaaleilla valittu kunnanvaltuusto. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen ja lauta-
kunnat. Jokaisella kunnalla on vähintään yksi kunnanvaltuuston valitsema koululautakun-
ta tai vastaava elin. Suomessa kunta on velvollinen järjestämään perusopetusta kaikille 
kunnan alueella asuville lapsille tai muutoin huolehtimaan siitä, että kaikki kouluikäiset 
lapset saavat vastaavaa opetusta. Kunnan kouluviranomaiset voivat järjestää myös lukiokou-
lutusta, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluopetusta ja aikuiskoulutusta. 

Kuva 1. Suomen koulutusjärjestelmä. 
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Kuviossa 1 on kuvattu Suomen koulutusjärjestelmä. Suomessa perusopetuksen tavoittee-
na on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edis-
tää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua 
koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. (As.kok. 1998/628.) Ennen 
peruskoulun aloittamista lapsilla on 6-vuotiaana mahdollisuus käydä vapaaehtoinen esi-
koulu. Peruskoulu aloitetaan yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta ja se päättyy, 
kun hän täyttää 16 vuotta, jos peruskoulun oppimäärä on saavutettu. Peruskoulun jälkeen 
opintoja jatketaan lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. 

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoi-
siksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-
opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen 
kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edel-
lytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. (As.kok. 
1998/629.) Lukio antaa yleissivistävää opetusta 16–19-vuotiaille opiskelijoille. Se jatkaa 
peruskoulun opetustehtävää ja antaa opiskelijoille kelpoisuuden kaikkiin korkea-asteen 
opintoihin. Lukio päättyy ylioppilastutkintoon.  

Saksassa koulutusjärjestelmästä säädetään yksityiskohtaisesti laeissa ja muissa sitovis-
sa normipäätöksissä. Saksan koulutusjärjestelmä ei ole yhtenäinen, vaan osavaltiot voivat 
melko itsenäisesti päättää omasta koulutusjärjestelmästään. Kouluhallinto muodostuu 
kolmesta tasosta. Kaikissa 16 osavaltiossa ylimpänä tasona on opetus- ja kulttuuriminis-
teriö. Rahoitusvastuu jakaantuu osavaltion ja kunnallisten yhteisöjen kesken (HE 
86/1997, 25). Kukin osavaltio jakautuu hallinnollisiin alueisiin ja nämä edelleen piireihin 
sekä piirien ulkopuolisiin kaupunkeihin. Osavaltion ministeriö päättää myös opetussuun-
nitelmasta, opetusmetodeista ja koulukirjoista. Aluehallinto (Bezirksregierungen) muo-
dostaa keskimmäisen tason. Jokaisessa piirissä tai piirihallintoon kuulumattomassa kau-
pungissa kouluvirastot (Schulämter) toimivat alimpina kouluhallinnon viranomaisina.  

Koulun henkilökunnasta on muodostettu yhteistyöneuvottelukunta (Gesamtkonfe-
renz), jonka puheenjohtajana toimii koulun johtaja. Kokouksen tehtävänä on tukea kou-
lun opetustyötä ja  opettajien välistä yhteistoimintaa. Neuvottelukunta päättää mm. arvi-
oinnista, todistuksista, koulun päättymispäivästä ja lomista (esim. Niedersäscsisches 
Gestz und Verordnungsblatt 1993, 39 §). Koulussa toimii myös muita yhteistyöelimiä. 
Kouluneuvostolla (Schulkonferenz) ei ole virallista asemaa, mutta se voi tehdä muutos-
ehdotuksia rehtorille. Vanhempainneuvoston (Elternrat) tehtävänä on mm. toimia neuvoa-
antavana elimenä kaikissa koulua ja vanhempia koskevissa asioissa. (Kivinen 1995, 141–
165.) Suomessa vastaavat elimet olisivat lähinnä opettajainkokous, johtokunta ja van-
hempainneuvosto tai luokkatoimikunnat. Suomessa niitä ei kuitenkaan ole kaikissa kou-
luissa eivätkä ne ole lakisääteisiä. 
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Kuva 2. Saksan koulutusjärjestelmä, esimerkkinä Etelä-Saksin osavaltion Lüneburgin alue-
hallinnon koulutusjärjestelmä (Lüneburg Bezirksregierung, 1997). 

Kuvio 2 esittää Saksan osavaltioissa tyypillisesti käytössä olevaa koulutusjärjestelmää. 
Saksassa oppivelvollisuus alkaa jo 6-vuotiaana. Peruskoulu (Grundschule) kestää yleensä 
neljä vuotta. Luokat 5 ja 6 muodostavat suuntaumisasteen (Orientierungsstufe). Sen aika-
na oppilaat ja vanhemmat voivat vielä harkita sopivaa koulutyyppiä ja halutessaan muut-
taa sitä. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvissa osavaltioissa koulujärjestelmä muistuttaa länti-
siä osavaltioita enemmän meillä käytössä olevaa yhtenäiskoulujärjestelmää. 

Kansalaiskoulu (Hauptschule) kestää kolme tai neljä vuotta, minkä jälkeen yleensä 
mennään ammattikouluun. Kansalaiskoulu on pakollinen niille, jotka eivät mene reaali-
kouluun, lukioon tai yhtenäiskouluun. Reaalikoulu (Realschule) käsittää luokat 5–10 ja 
luo pohjan vaativaan ammatilliseen tai opistotasoiseen koulutukseen. Lukio (Gymnasi-
um) muodostuu luokista 5–13. Se antaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden ja oikeuttaa 
opiskelemaan tiedekorkeakouluissa. Yhtenäiskoulu (Gesamtschule) yhdistää edellä mai-
nitut traditionaaliset koulumuodot ja käsittää luokat 5–10. (Ks. esim. Lappalainen 1990, 
89–91, Kivinen et al. 1995, 136–137, HE 86/1997, 25.) 

Hollannin koulutusjärjestelmän kehittämisessä keskeisenä tavoitteena 1990-luvulla on 
ollut siirtää päätöksentekovaltaa koulun tasolle (Sleegers et al. 1994, 147). Koulutusjär-
jestelmä muodostuu lailla ohjatusta yhteisestä opetusjärjestelmästä sekä paikallisesti hal-
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linnoiduista ja johdetuista kouluista (Karsten 1998, 395). Opetuksen vapaus on taattu 
perustuslaissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulut jakaantuvat kahteen pääluok-
kaan, julkisiin ja yksityisiin kouluihin. Peruskouluista 35 prosenttia on julkisia ja 65 pro-
senttia yksityisiä. Koulutuksellisilla perusoikeuksilla on vahva asema, esimerkiksi van-
hemmilla on oikeus koulun valitsemiseen. (HE 86/1997, 27.) 

Hollannissa valtio huolehtii koulutuksen rahoituksesta. Taloudelliset voimavarat mitoi-
tetaan oppilasmäärien, luokkien koon ja opettajien palkkausasteikon mukaan. Rahoituk-
sella ei kuitenkaan pyritä ohjaamaan toimintaa kouluissa. Määrärahat annetaan kokonais-
summana ja paikallisella tasolla on suuri päätösvalta varojen käytöstä. Koulutusasioista 
vastaa ensisijaisesti opetus- ja tiedeministeriö. Irtisanomisen ja työhön ottamisen säännöt 
tulevat ministeriöltä. Lainsäädäntö sisältää opetusta koskevia tavoitteita. (Emt. 27–28.) 

Hollannin koulutusjärjestelmän uudistamisessa hallinnon moniportaisuutta on vähen-
netty. Opetusministeriö vastaa valtakunnallisesta koulutoimen hallinnosta sekä antaa 
normit ja ohjeet koulutuksen järjestämisestä. Ministeriön ja koulun välillä ei ole lainkaan 
ohjeita antavia tasoja. Maassa on 12 lääniä ja 700 kuntaa. Kouluasioissa läänien rooli on 
vähäinen. Niiden tehtävänä on lähinnä varmistaa, että alueella on riittävästi julkisia kou-
luja, hyväksyä koulujen perustaminen ja käsitellä kunnista tulevat valitukset.  

Paikallista hallintoa edustaa tavallisesti kunnanhallitus. Paikallinen hallinto toimii 
kaikkien koulujen kouluviranomaisena ja julkisten koulujen osalta lakien ja määräysten 
toimeenpanevana viranomaisena. Osa tehtävistä voidaan delegoida alueen koulujen reh-
toreille. Yksityisessä koulussa toimeenpanovaltaa käyttää koulun johtokunta. Ministeriö 
päättää opetussuunnitelman perusteista. Koulut tarkentavat opetussuunnitelmaa, opetus-
metodeja sekä valitsevat materiaalin. (Eurydice 2002b.) Hollannin koulutusjärjestelmän 
kehittämisessä on pyritty siihen, että kouluja yhdistetään suuryksiköiksi, joissa saattaa 
olla tuhansia oppilaita ja useita eri kouluasteita.  
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Kuva 3. Hollannin koulutusjärjestelmä (Eurydice 2002b). 

Kuvio 3 esittää Hollannin koulutusjärjestelmää. Ensimmäisen asteen koulutus alkaa neli-
vuotiaana, mutta on pakollista vasta viisivuotiaana. Oppivelvollisuus kestää siihen saakka 
kunnes oppilas täyttää 16. Tämän jälkeen koulua on käytävä ainakin osa-aikaisesti 18 
vuoden ikään saakka. (Eurydice 2002b.) 

Oppivelvollisuuteen kuuluu kahdeksanvuotinen kaikille yhtenäinen peruskoulu BAO-
(Basisonderwijs) ja 4–6 vuotinen toisen asteen koulutus. Yleisen koulutuksen koulutus-
muodot ovat yliopistoon johtava koulutus, yleinen toisen asteen koulutus ja ammatillinen 
koulutus. Yliopistoon johtava VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs) -
koulutus kestää kuusi vuotta ja antaa pohjatiedot yliopisto- ja korkeakouluopinnoille. 
Tällaista koulutusta annetaan kolmenlaisissa kouluissa. Suosituin on Gymnasium, jonka 
opetusohjelmaan kuuluu vähintään yksi klassinen kieli. Atheneumissa painotetaan reaali-
aineita ja Lyseum on edellisten välimuoto. Yleinen koulutus jakaantuu ylempään HAVO 
(Hoger Algemeen Voorgezet Onderwijs) - koulutukseen, joka johtaa ammattikorkeakou-
luihin ja alempaan MAVO (Middelbaar Algemeen Voorgezet Ondewijs) -koulutukseen, 
jota kautta voi hakeutua lähinnä ylempään ammatilliseen koulutukseen (MBO). Ammatil-
linen koulutus muodostuu alemmasta ammatillisesta koulutuksesta ja ylemmästä amma-
tillisesta koulutuksesta. (Ks. esim. Kivinen et al. 1995, 263–266, HE 86/1997, 27.)  

Suomalainen peruskoulujärjestelmä on yhtenäiskoulujärjestelmä, kun taas Hollannissa 
ja Saksassa on rinnakkaiskoulutusjärjestelmä. Koulujärjestelmien eroista huolimatta Hol-

�
��������������	
�

�
�

��

�������
�����

�
��
��
��

��
��


�
��
��
��
��
�

�����������
 �!��������"#"�$��
����%�#&����%�
������"#"�"�'
�
�
�
�

(��
!)#�&*�
�)#�����%���+%+
���"#"�"�'

���
!�#�&*�
�)#�����%���+%+
���"#"�"�'

�,�
!)#�&*���&&���##����
���"#"�"�'

���
��
�&

&
+�
��
��
��
��

-
.
���������������������,�
 ��������������������!����	���
�	'
�
�
�
�



 31

lannin ja Saksan kouluihin tehtyjen vierailujen ja haastattelujen perusteella syntyi sellai-
nen vaikutelma, että koulujen käytännön toiminnassa on paljon samoja piirteitä kuin 
Suomessa. Kouluorganisaatio toteuttaa esimerkiksi oppilaiden opetusta hyvin samalla 
tavoin niin 13 rehtorin ja 2600 oppilaan hollantilaisessa Martinus Collegessa, entisen 
Saksan demokraattisen tasavallan alueella toimivassa yhden rehtorin ja 460 oppilaan 
Picherin reaalikoulussa kuin tavallisessa suomalaisessa yleissivistävässä koulussa. Kou-
luilla näyttää olevan samoja kouluorganisaatioille tyypillisiä toimintaperiaatteita riippu-
matta koulutusjärjestelmien rakenteellisista eroista ja koulun hallinnollisesta asemasta 
kunkin maan koulutusjärjestelmässä. 

3.2  Opetuksellisista järjestelyistä 

Rehtorin toimintaan vaikuttavat hallinnollisten rakenteiden ohella opetuksen sisältöä ja 
määrää normittavat ratkaisut. Joissakin maissa valtakunnallinen opetussuunnitelma tai 
muut normit määrittelevät suhteellisen tarkasti, mitä oppiaineita ja kuinka paljon on ope-
tettava koulutuksen eri vaiheissa. Toisissa maissa taas paikallisella tasolla ja kouluilla on 
enemmän päätösvaltaa.  

Suomessa on uudistettu perusopetuksen tuntijako vuonna 2001. Perusopetuksen ope-
tussuunnitelma tullaan uudistamaan vuoteen 2006 mennessä. Tutkimuksen suorittamisen 
ajankohtana noudatettiin kuitenkin vuoden 1993 tuntijakopäätöstä (Valtioneuvosto, 
1993/834). Siinä säädetään eri oppiaineiden opetukseen käytettävistä vähimmäistunti-
määristä erikseen ala-astetta (vuosiluokat 1–6) ja erikseen yläastetta (vuosiluokat 7–9) 
varten. Opetuksen järjestäjä päättää tuntien sijoittamisesta eri vuosiluokille paikallisessa 
opetussuunnitelmassa, jota tarkennetaan koulukohtaisilla opetussuunnitelmilla.  

Yksi vuosiviikkotunti on 38 oppituntia. Ala-asteella vuosiviikkotuntien vähimmäismäärä 
on 132. Ala-asteen tuntijaossa biologiasta, maantiedosta, ympäristöopista ja kansalaistai-
dosta on muodostettu oppiainekokonaisuus, jolla on määrätty yhteinen vähimmäisviikko-
tuntimäärä. Samoin taide- ja taitoaineille, joihin päätöksessä on luettu musiikki, kuvaa-
mataito, käsityö ja liikunta, on määrätty ala-asteella yhteinen tuntimäärä. Kullekin oppi-
aineelle on tuntijakopäätöksessä kuitenkin määrätty myös oma vähimmäistuntimääränsä. 
Opetuksen järjestäjän päätettäväksi jää, miten mainittujen aineryhmien yhteinen tunti-
määrä jaetaan niihin kuuluvien aineiden kesken. Ala-asteella oppilaalle voidaan opettaa 
lisäksi vapaaehtoista kieltä, jonka opettamiseen tulee käyttää vähintään neljä vuosiviikko-
tuntia. (Emt.) 

Yläasteen tuntijaossa oppiaineet on jaettu yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin. Yh-
teisten aineiden vähimmäistuntimäärä on 70 vuosiviikkotuntia ja valinnaisia aineita saa 
olla enintään 20 vuosiviikkotuntia. Valinnaisena aineena voidaan opettaa yhteisten oppi-
aineiden syventäviä tai soveltavia kursseja, useasta aineesta muodostettuja kokonaisuuk-
sia, vieraita kieliä sekä tietotekniikkaan liittyviä aineita. Valinnaisten aineiden nimet mää-
ritellään opetussuunnitelmassa. Yläasteella käsityö on eroteltu tekniseksi työksi ja tekstii-
lityöksi. (Emt.) 

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kurssei-
hin. Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja. So-
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veltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista, mene-
telmäkursseja, muita koulukohtaisia kursseja tai muissa oppilaitoksessa opiskeltavia 
kursseja. Soveltavien kurssien sisällyttämisestä opetussuunnitelmaan päättää lukion yllä-
pitäjä. Soveltavat kurssit ovat oppilaalle valinnaisia. Lukiossa on suoritettava vähintään 
75 kurssia, joista pakollisia kursseja tulee olla 45–49 ja syventäviä kursseja vähintään 10. 
(Valtioneuvosto 1993/835.) Suomessa työpäiviä perusopetuksessa olevalla ja lukiolaisella 
on lukuvuodessa 187–190. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta vähintään 45 minuut-
tia käytetään opetukseen. 

Saksassa kunkin osavaltion opetus- ja kulttuuriministeriö päättää opetussuunnitelmas-
ta. Lukuvuodessa on 188–208 päivää elokuun ja heinäkuun välisenä aikana. Osavaltiot 
päättävät koulupäivän ja -viikon pituudesta. Opetusta annetaan viitenä tai kuutena päivä-
nä viikossa (lähinnä aamupäivisin). Viikkotunteja on peruskoulussa 17–27 ja toisella as-
teella 28–34. Oppitunti kestää 45 minuuttia. Opetustunteja on vuodessa seitsenvuotiaille 
613, kymmenvuotiaille 712 ja alemmalla toisella asteella 790–959. (Eurydice 2002a.) 

Luokan enimmäiskoko on saksalaisessa koulujärjestelmässä tyypillisesti ensimmäisellä 
asteella 28 oppilasta ja alemmalla toisella asteella 33 oppilasta. Oppilasryhmät muodoste-
taan yleensä iän perusteella. Toisella asteella käytetään joissakin aineissa tasoryhmiä. En-
simmäisen asteen luokilla on aluksi sama opettaja kaikissa aineissa, kun taas toisen asteen 
oppilailla on aineenopettajat. Osavaltioiden ministeriöt päättävät opetussuunnitelmasta, 
antavat suosituksia opetusmenetelmistä ja hyväksyvät oppikirjat. Ensimmäisellä asteella 
yhteisiä aineita ovat lukeminen, musiikki, liikunta ja uskonto. Toisen asteen opetussuunni-
telmat riippuvat oppilaitosmuodosta, mutta niihin sisältyvät yleensä ensimmäisen asteen 
yhteiset aineet sekä vähintään yksi vieras kieli, luonnontieteet ja yhteiskuntaoppi. (Emt.) 

Hollannissa lukuvuosi kestää elokuusta kesäkuuhun, ja siinä on vähintään 200 päivää. 
Opetusta on viitenä päivänä viikossa, mutta keskiviikkoiltapäivä on yleensä vapaa. Kah-
den ensimmäisen kouluvuoden aikana oppilaat saavat opetusta keskimäärin 22 tuntia vii-
kossa ja seuraavilla kuudella ensimmäisen asteen vuosiluokalla viikkotunteja on keski-
määrin 25. Toisen asteen kolmelle ensimmäiselle vuosiluokalle annetaan ohjeellinen tun-
timääräsuositus koulutustavoitteiden saavuttamiselle. Oppitunnit kestävät 50 minuuttia. 
Vuosiopetustuntien vähimmäismäärä on seitsenvuotiaille 880, kymmenvuotiaille 1000 ja 
alemmalla toisella asteella oleville 1067. (Eurydice 2002b.)  

Luokkien koosta hollantilaisessa koulujärjestelmässä ei ole annettu määräyksiä, ohjei-
ta tai edes suosituksia. Oppilasryhmät muodostetaan iän perusteella eikä tasoryhmiä ole. 
Ensimmäisen asteen luokilla on kaikissa aineissa sama opettaja, toisen asteen oppilailla 
aineenopettajat huolehtivat opetuksesta. Opetusministeriö päättää opetussuunnitelman 
perusteista ja pakollisten aineiden opetussisällöistä. Koulut laativat omat opetussuunni-
telmansa ja -menetelmänsä ja valitsevat oppimateriaalit. Ensimmäisellä asteella pakolli-
siin opintoihin kuuluu aistien yhteistoiminnan kehittäminen ja liikunta, hollanti, matema-
tiikka, englanti, humanistiset aineet ja luonnontieteet, itseilmaisu, sosiaaliset ja elämän-
taidot sekä terveystieto. Kaikkien toisen asteen koulutusmuotojen kolmella ensimmäisellä 
vuosiluokalla opetussuunnitelman yhteisiä aineita ovat ensimmäisen asteen yhteiset oppi-
aineet sekä toinen nykykieli, tietotekniikka, taloustieto, tekniikka ja taideaineet. (Emt.) 

Opetusministeriön (Opetusministeriö 11/2001, 9–20) tekemän eräiden EU-maiden tuntijako-
jen ja työpäivien selvityksen perusteella näyttää siltä, että Suomessa useimpien aineiden opetus-
määrät noudattavat eurooppalaista keskitasoa. Äidinkielen, historian ja maantiedon tuntimäärät 



 33

ovat kuitenkin keskimääräistä pienempiä. Opetustuntien vuosittainen kokonaismäärä on vertai-
lumaiden pienimpiä, mutta työpäivien määrä on vastaavasti suurimpia. 



4 Organisaatioista 

4.1  Organisaatioteoriat organisaatioiden kuvaajina 

Yhteiskunta, organisaatiot, työyhteisöt ja johtamiskäsitykset ovat muuttuneet viimeisten 
vuosikymmenien aikana paljon. Pelkistäen voidaan todeta, että kehitys on kulkenut me-
kaanisesta organisaatioajattelusta ja autoritaarisesta johtamistavasta kohti avoimia ja op-
pivia organisaatiota sekä tilannesidonnaista ja osallistavaa johtamista. Tässä tutkimukses-
sa organisaatioteorioiden käsittelyllä pyritään hahmottamaan sitä, millaisia organisaatiot 
ovat ja miten ne toimivat, mutta erityisesti sitä, millainen koulu on organisaationa. Kes-
keisenä tavoitteena on löytää sellainen tulkinnallinen viitekehys, jonka avulla voidaan 
määrittää, mitä on koulun johtaminen ja mitä kouluorganisaation johtaminen edellyttää. 

Organisaatio voidaan määritellä ihmisten muodostamaksi yhteistoimintajärjestelmäksi 
tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Päämäärän saavuttaminen edellyttää, että organi-
saation jäsenten kesken vallitsee työnjako ja että he ovat yhteydessä toisiinsa ja vaihtavat 
tietoja keskenään. (Gorpe 1984, 11, Juuti 1992, 207.) Schein (1977, 20) korostaa vielä 
joidenkin yksilöiden toiminnan järkiperäistä koordinoimista. Organisaatio voi tarkoittaa 
yhtä virallista systeemiä, johon sisältyy useita työyhteisöjä tai vain yhtä systeemiä. Orga-
nisaatiosta voidaan Hämäläisen (1982) mukaan erottaa objektiivisesti ja subjektiivisesti 
havaittavia osia. Objektiivisesti havaittavia osia ovat esimerkiksi organisaation koko, 
henkilökunnan lukumäärä ja fyysiset ympäristötekijät. Subjektiivinen puoli puolestaan 
rakentuu henkilöstön havainnoista, tulkinnoista ja ympäröivän yhteiskunnan asettamista 
odotuksista. (Emt. 34.) 

Honkanen (1989, 19) on sitä mieltä, että organisaatioteoriat kuvaavat organisaation 
toimintaa ohjaavia tekijöitä, hallintoa ja sen osien välistä vuorovaikutusta. Niiden avulla 
voidaan kuvata organisaation rakenteen ja toiminnan ohella myös organisaatiossa toimi-
vien eri ryhmien ja yksilöiden käyttäytymistä. Isosomppi (1996, 24) pitää organisaatio-
teorioiden päätehtävänä organisaation kannalta olennaisten tekijöiden ja vaikutussuhtei-
den löytämistä. Hyvän teorian avulla organisaation kuvaus voidaan yksinkertaistaa hallit-
tavaan muotoon.  

Organisaatiotutkimukselle on luonteenomaista monitieteellisyys. Tämä antaa mahdol-
lisuuden hyödyntää eri alojen tutkimuksia ja teorioita, mutta vaikeuttaa yhtenäisen teori-
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an tai viitekehyksen muodostamista organisaatiotutkimukselle. Tieteellisiä julkaisuja il-
mestyy jatkuvasti lisää eri aloilta, mutta siitä huolimatta tai ehkä siitä johtuen sekä tutki-
muksellinen että teoreettinen epäyhtenäisyys on olemassa (Vulkko 2001, 15).  

Organisaatiokoulukunnat ja -teoriat ovat sidoksissa oman aikakautensa näkemyksiin, 
työoloihin, kulttuuriympäristöön ja kehitykseen (Määttä 1996, 33). Useimmille organi-
saatioteorioille on myös tyypillistä se, että ne sisältävät aineksia useammasta aiemmasta 
organisaatioteoriasta. Organisaatioteorioiden taustalla ovat ihmisten sosiaalista toimintaa 
koskevat käsitykset ja oletukset. Näitä taustalla olevia käsityksiä voidaan kutsua sosiologi-
siksi näkökulmiksi (paradigmoiksi), joita voidaan luokitella eri tavoin (Sarala 1988, 17).  

Klassillisten organisaationäkemysten mukaan organisaatio on suljettu järjestelmä, jolla 
on käytettävissään riittävästi energiaa, jotta se voi sopeutua ympäristön muutoksiin. Joh-
don tehtävänä on olevan organisaation sisäisen tehokkuuden rationaalinen optimointi. 
Tämä uskotaan saatavan aikaan luomalla niin yksinkertainen organisaatiorakenne ja teh-
täväjako, että tehtäviin liittyvät päämäärät voidaan saavuttaa. Suljetun organisaation malli 
soveltuu hitaasti muuttuviin oloihin, joissa on ratkaistavana vain yksinkertaisia ongelmia.  

Viime aikoina organisaatioiden ympäristöistä on tullut monimutkaisia ja nopeasti 
muuttuvia, mikä on asettanut organisaatioille uudet vaatimukset. Tällaisiin olosuhteisiin 
soveltuu paremmin orgaaninen organisaatioajattelu. Sen mukaan organisaatioita pidetään 
avoimina järjestelminä, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. 
Organisaatioista tulee löyhempiä ja nopeammin muotoaan muuttavia. Työskentely on yhä 
enemmän ongelmanratkaisu- ja projektityyppistä, jolloin myös johtamistapojen on muu-
tuttava. (Juuti 1992, 208.) 

Sosiologiset organisaatioteoriat voidaan jaotella radikaaliin humanismiin, radikaalei-
hin strukturalisteihin, funktionaalisiin ja tulkinnallisiin näkemyksiin. Radikaalissa huma-
nismissa korostetaan, että yhteiskunta ja sen valtarakenteet vieraannuttavat ja alistavat 
ihmisen. Yksilö luo sen maailman, jossa hän elää. Tietoisuuden kasvattaminen lisää yksi-
lön mahdollisuuksia vapautua yhteiskunnan ja ympäristön luomista rajoitteista, ja vasta 
silloin ihmisen henkinen kasvu voi alkaa. Olennaista on siis ihmisen hengen vapaus ja 
tietoisuuden lisääminen. Radikaalit strukturalistit korostavat erityisesti taloudellisten ja 
poliittisten rakennetekijöiden merkitystä. Molemmat pyrkivät suuriin yhteiskunnallisiin 
muutoksiin. (Hämäläinen 1982, 34, Sarala 1988, 140–142, Bush 1995, 29–31.) 

Funktionaalisissa teorioissa luonnontieteellistä tarkastelutapaa sovelletaan yhteiskun-
ta- ja käyttäytymistieteisiin. Näihin organisaatioteoriaryhmiin kuuluvat mm. taylorismi, 
hallinnollinen koulukunta, järjestelmäteoria, kontingenssiteoria ja päätöksentekoteoria. 
Niissä organisaatioita tutkitaan samantapaisin menetelmin kuin luonnontieteissä. Näissä 
teorioissa tyydytään usein säätelyyn ja vähitellen tapahtuvaan kehittämiseen. (Emt.) 

Tulkinnalliset näkemykset pitävät, toisin kuin funktionalistiset, organisaation raken-
teeseen liittyviä pohdiskeluja hyödyttöminä. Sosiaalinen maailma on vain ihmisten mie-
lissä oleva ajatusrakenne, joka on syntynyt yhteisen kielen ja ihmisten välisen vuorovai-
kutuksen tuloksena. Jokainen henkilöstön jäsen tulkitsee ja havaitsee organisaation omal-
la tavallaan. Sen perustana ovat yhteisesti sovitut merkitykset, joten sosiaalinen maailma 
ei ole verrattavissa luontoon tai luonnonilmiöihin. Siksi tulkinnallisen näkemyksen kan-
nattajien mukaan käyttäytymistieteiden taustalla olevat olettamukset olevaisen ja tiedon 
luonteesta eivät voi tukeutua luonnontieteestä lainattuihin käsityksiin. (Emt.) Tämän tut-
kimuksen kannalta funktionaaliset teoriat ovat erityisen merkityksellisiä, koska koulun 
johtamisteoriat pohjautuvat niistä johdettuihin yleisiin johtamisteorioihin.  
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Honkanen (1989) on esittänyt kuusi erityyppistä organisaatiotutkimusalan tutkimu-
straditiota työyhteisöllisestä näkökulmasta. Niitä voidaan luonnehtia seuraavasti: 

1. Johtamisteoreetikot ovat olleet usein itse johtajia, jotka ovat halunneet jakaa koke-
muksensa muillekin. He, esimerkiksi Henri Fayol ja Wilfred Brown, ovat kirjoitta-
neet paljon siitä, miten organisaatioiden tulisi toimia, mutta melko vähän siitä, miten 
ne itse asiassa toimivat. 

2. Rakenneteoreetikoista on kuuluisin byrokratiateorian luoja Max Weber. Rakenneteo-
reetikot ovat suuntautumiseltaan sosiologisia, vaikka he ovatkin pyrkineet redusoi-
maan tutkimansa sosiologiset ilmiöt psykologiaan. Myös heidän käsityksensä inhi-
millisen toiminnan motivaatiosta on yksipuolinen. He ovat kiinnostuneita siitä, miten 
organisaatio vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen, mutta eivät päinvastaisesta vaikutus-
suunnasta. 

3. Ryhmäteoreetikot ovat saaneet oppinsa Elton Mayolta ja Kurt Lewiniltä. Perustava 
havainto on ollut se, että epämuodolliset ryhmät ovat vaikuttaneet yksilön motivaati-
oon ja käyttäytymiseen. He ovat olleet ensimmäisten joukossa tekemässä sosiaalip-
sykologista tutkimusta organisaatioista. 

4. Yksilöteoreetikkojen lähtökohtana on ”sovittaa ihminen työn ja työ ihmisen mu-
kaan”. He ovat tutkineet erilaisten psykologisten tekijöiden vaikutusta työssä käyt-
täytymiseen. Tutkimusongelmat valitaan enemmän työelämän tarpeista kuin tieteelli-
seltä pohjalta. Kiinnostuksen kohteina ovat olleet esimerkiksi henkilöstön valinta, 
koulutus ja työolot. Menetelmissä on korostettu tulosten tilastollista käsittelyä laadul-
listen menetelmien kustannuksella. Organisaatiot nähdään päätöksiä tekevien yksi-
löiden järjestelminä. 

5. Teknologiateoreetikot korostavat organisaatioissa sovellettavien tekniikoiden vaiku-
tusta organisaation toimintaan. Suuntauksen ääriedustaja on Frederick Taylor, jonka 
työsuunnittelussa ihmisen työtoiminta sopeutetaan tekniikan vaatimusten mukaisek-
si. Tähän traditioon kuluu myös ns. sosiotekninen koulukunta, joka on soveltanut 
systeemiteoreettista ajattelua työelämän ongelmia tutkiessaan. 

6. Talousteoreetikot näkevät yritykset organisaatioina, joiden on maksimoitava voitton-
sa. He ovat kiinnostuneita sosiologiasta ja psykologiasta selvittääkseen, miten näiden 
avulla voidaan hallita päätöksentekotilanteita. (Vulkko 2001, 12.) 

Edellä esitetyt tutkimustraditiot kertovat sen, miten eri tavalla organisaatioita voidaan 
tarkastella. Rakenneteoreetikkojen näkemyksellä organisaation vaikutuksesta yksilön 
käyttäytymiseen (koulun johtamiseen) on tiettyjä yhteneväisyyksiä tämän tutkimuksen 
kanssa. Talousteoreetikkojen korostama yksityisen yrityksen voiton maksimointi luo mie-
lenkiintoisen kontrastin julkisyhteisön moniulotteiseen toimintaympäristöön ja tavoittei-
siin. Johtamisteoreetikkojen esitykset organisaatioiden johtamistavoista luovat pohjaa 
myöhemmin käsiteltäville koulun johtamisen teorioille. 

Organisaatiot voidaan erottaa toisistaan rakenteen perusteella esimerkiksi vertikaali-
nen vs. horisontaalinen tai keskitetty vs. hajautettu päätöksenteko. Linjaorganisaatiota 
voidaan pitää organisaatiorakenteen perusmallina. Muita organisaatiotyyppejä ovat mm. 
linja-esikuntaorganisaatio, toimintokohtainen organisaatio, tulosyksikköorganisaatio, 
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projektiorganisaatio, matriisiorganisaatio ja verkkomainen organisaatio. (Landers & 
Myers 1977, 371–372, Juuti 1992, 210– 215.)  

Kunnalliset organisaatiot ovat rakenteeltaan lähinnä joko linjaorganisaatioita tai linja-
esikuntaorganisaatiota. Näiden ongelmana on pitkät komentoketjut, josta seuraa huono 
tiedonkulku ja sektoroitunut hallinto, mikä puolestaan aiheuttaa reviirien puolustamista ja 
yhteistyön puutetta eri hallinnonalojen välillä (Huttunen 1994, 29–30). Hallinnon moni-
mutkaisuutta ja vaativuutta lisää kunnallishallinnon dualistinen periaate, jonka mukaan 
päätösvalta kuluu valtuustolle, mutta toimeenpanovalta ja hallinto hallitukselle ja muille 
alemmille toimielimille ja se, että hallinnosta vastaa kaksoisorganisaatio eli luottamus- ja 
virkamiesorganisaatio (Hoikka 1995, 53).  

Koulu on rakenteeltaan lähinnä linja-esikuntaorganisaatio. Muodoltaan se muistuttaa 
nykyaikaista matalaa organisaatiota, jossa hallinnon uudistusten seurauksena keskijohto 
on joko kokonaan tai lähes kokonaan poistettu. Käytännössä, varsinkin suurissa yleissi-
vistävissä kouluissa, hallinto on osoittautunut liian matalaksi. Rehtori, apulaisrehtori ja 
koulusihteeri muodostavat liian pienen hallinnollisen yksikön koulun kehittämiseen ja 
syntyvien ongelmien ratkaisemiseen. Apua hallinnon kapeuteen on haettu esimerkiksi 
tiimeistä aineryhmistä ja vastuuopettajista, mutta mikään näistä ei ainakaan vielä näyttäisi 
toimivan riittävän hyvin (ks. esim. Helakorpi et al. 1996).  

Kouluorganisaatioiden kuvauksissa ja tutkimuksissa koulu mielletään ulkomaisten 
esikuvien mukaisesti kuuluvaksi valtion organisaatioon tai sitä pidetään sen jatkeena. 
Hyvin harvoin muistetaan tai ymmärretään, että Suomessa yleissivistävät koulut ovat 
nykyään osa kunnallista organisaatiota. Paikallinen päätöksenteko ja kunnan päättäjien 
suhtautuminen koulutukseen vaikuttavat siten yksittäisen koulun toimintaedellytyksiin 
ratkaisevasti. Arvostuksissa, taloudessa, toimintatavoissa tai yleisessä ilmapiirissä tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat suoraan koulun toimintaedellytyksiin ja myös koulun johtamiseen. 

4.2  Koulu organisaationa 

Koulun johtaminen on järjestäytyneen yhteisön eli organisaation johtamista. Jotta voi-
daan ymmärtää, mitä koulun johtaminen on, on ensin selvitettävä, millainen koulu on 
organisaationa. Kouluorganisaation rakenne, koulukulttuuri, koululle asetetut tavoitteet, 
koulun suhde ympäristöön, koulussa käytetyt työmenetelmät ja koulun ihmissuhteet kie-
toutuvat tiiviisti toisiinsa. Samalla ne muodostavat systeemisen kokonaisuuden, joka on 
sidoksissa johtajuuteen.  

Kirjallisuudessa käytetään käsitteitä organisaatioteoria ja organisaatiomalli myös tois-
tensa synonyymeinä. Organisaatioteorioita ja -malleja pidetään organisaatiotoiminnan 
analysoinnin, ymmärtämisen ja kehittämisen välineinä. Käsitteissä nähdään erona se, että 
teoria on käsitteellisesti jäsentyneempi ja empiirisesti koeteltu ajatusrakennelma, kun taas 
malli sisältää enemmän tavoitteellisia ja näkemyksellisiä aineksia: uskomuksia, näke-
myksiä ja toiveita siitä, miten asioiden tulisi olla. (Vulkko 2001, 16.)  

Eri malleilla on pyritty luomaan kokonaiskuvaa siitä, miten koulu organisaationa eroaa 
muista organisaatioista (Mehtäläinen 1983, 6). Koulua organisaationa on kuvailtu monin eri 
tavoin Weberin byrokratiamallista alkaen. Sitä luonnehtii kolme käsitettä: professionaalisuus, 
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byrokraattisuus ja oppilaiden kannalta pakollisuus. Koulun byrokraattiset piirteet vaihtelevat 
kouluittain. Byrokratian hyvänä puolena on järjestys ja tehokkuus ja huonona puolena 
jyrkkä ja epäpersoonallinen rakenne (Sergiovanni & Starrat 1988, 57–59). Abbotin 
(1965) mukaan kouluorganisaation byrokraattisiin piirteisiin vaikuttavat erikoistuminen 
ja tehtäväjaot (ala- ja yläastejako, luokan- ja aineopettajat sekä opettaminen ja hallinto) 
sekä selkeästi määritetty ja jyrkkä hierarkia. Koululle on tyypillistä yleiset ohjeet sekä 
toimintamallit ja –kulttuuri, joilla pyritään henkilökunnan ja oppilaiden yhtenäiseen 
käyttäytymiseen.  

Hansonin (1991, 60–61) mukaan kouluorganisaatio muodostuu osajärjestelmistä, joita 
ovat mm. koulunkäyntialue, koulu, hallinto, osastot, opettajien ammattijärjestö, opettaja-
kunta, opettajat, oppilaskunta ja oppilaat. Morganin (1997) esittämässä organismimallissa 
organisaatiota pidetään ympäristöstään riippuvaisena organismina. Sekä Hansonin että 
Morganin esittämiä malleja voidaan pitää systeemiteoreettisina malleina. Niissä tarkastel-
laan organisaation ja ympäristön vuorovaikutusta, esimerkiksi ympäristön muutoksia, komp-
leksisuutta tai organisaation sopeutumista ympäristön muutoksiin (vrt. Vulkko 2001, 17). 

Muita perinteisiä organisaation tarkastelutapoja ovat poliittinen, anarkistinen tai ratio-
naalinen malli. Poliittisen mallin pohjana ovat erilaiset yhteiskunnallisten intressi- ja vai-
kuttajaryhmien näkemykset koulusta ja sen tavoitteista. Ensisijaisesti on kyse vallankäy-
töstä ja ristiriidoista. Anarkistisessa mallissa korostuu erityyppiset löyhät sidokset ja pää-
töksentekoon liittyvä irrationaalisuus. Koulua voidaan verrata organisoituneeseen anarki-
aan. (Salo & Kuittinen 1998, 215.)  

Bergin (1981) kehittämässä rationaalisessa kouluorganisaatiomallissa korostuvat orga-
nisaation sisäiset konfliktit ja sen hierarkkinen luonne. Organisaation päämäärät voivat olla 
ristiriidassa ihmisten tavoitteiden kanssa. Jotta yksilö saadaan työskentelemään organisaation 
tavoitteiden suuntaisesti, tarvitaan hyvin kehittynyt tavoitejärjestelmä ja kontrollimekanismi. 
Säätelyjärjestelmä takaa sen, että organisaatio toimii toivotulla tavalla. Koulun päämie-
heksi nähdään yhteiskunta, joka ohjaa koulun toimintaa hallinnollisella ja pedagogisella 
ohjausjärjestelmällä. Hallinnollinen ohjaus tuottaa ohjeita ja sääntöjä, jotka yleensä anta-
vat vähän tai ei lainkaan tilaa koulun omille tulkinnoille. Pedagogista ohjausta edustavat 
tavoitemääritelmät, jotka saattavat olla melko yleisluonteisia tai epämääräisiä. (Berg 
1981, 55–56, 93–96.) Kouluhallinnon siirtyminen normiohjauksesta informaatio-
ohjaukseen ja päätäntävallan delegointi merkitsevät sitä, että rationaalista kouluorgani-
saatiomallia ei voida enää käyttää kovin hyvin suomalaisen koulun tarkasteluun.  

Jokaisen organisaation toimintaan vaikuttaa ratkaisevasti alan logiikka, eli toiminnan 
tarkoitus, mutta myös arvot ja asenteet, käsitys yksittäisestä työntekijästä jne. Laajasti 
ottaen alan logiikka voidaan määritellä organisaation tavaksi toimia mahdollisimman 
hyvän tuloksen varmistamiseksi. (John 1980, 9, Virkkunen 1994, 35.) Kun koulua tarkas-
tellaan toimintaorganisaationa, on pääpaino tavoitteissa ja niiden saavuttamiseksi käytet-
tävissä työmenetelmissä, tiedonkulussa, tehtäväjaossa ja koulun ulkoisissa puitteissa. 
Näkökulman painottuessa kouluun yhteiskunnallisena instituutiona, korostuu kehittämi-
sessä koulun merkitys yhteiskunnan kannalta, koulun suhde ympäristöönsä ja arviot kou-
lun kyvystä täyttää sille asetetut odotukset. Kun huomio suunnataan kouluun sosiaalisena 
yhteisönä, kehittäminen painottuu opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden yhteis-
työhön, vuorovaikutuksen tarkasteluun, johtajuuteen ja koulun toimintaa ohjaavaan sisäi-
seen kulttuuriin. Päämäärän olemassaoloa voidaan pitää sosiaalisen organisaation tär-
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keimpänä tunnusmerkkinä. (Allardt & Littunen 1975, 262, Hämäläinen & Sava 1989, 24–
25, Hämäläinen & Mikkola 1992a, 7.) 

Yleisten organisaatioteorioiden suora soveltaminen kasvatusjärjestelmiin on ongelmal-
lista, sillä koulu organisaationa poikkeaa suuresti tyypillisistä yrityksistä, joiden tehok-
kaan toiminnan tarpeisiin organisaatioteoriat on alunperin kehitetty. Yritys ja kouluorga-
nisaatio eroavat toisistaan ehkä selkeimmin tavoitteiden osalta. Yritysten keskeisin tavoi-
te on tuottaa voittoa. Koulun toiminnan tavoitteet ovat sen sijaan abstraktiset, epämääräi-
set ja keskenään jopa ristiriitaiset. Myös tavoitteiden saavuttaminen on usein vaikeasti 
todennettavissa ja mitattavissa. Koulun toiminnassa peruskonflikti tarkoin määritellyn 
tehtävän, aseman ja vastuuseen perustuvan kontrollin sekä asiantuntemukseen pohjautu-
van autonomian ja alhaisen sisäisen riippuvuuden välillä. (Ks. esim. Berg & Wallin 1982, 
8–9, Hämäläinen 1982, 36–37, Stålhammar, 1984, 62, Sveiby 1990, 216–222.)  

Koulu organisaationa on rakenteellisesti löyhä, ja siinä näkyy neljä tekijää: vähäiset 
resurssit, ristiriitaiset ideologiat, vastakkaiset intressit ja eroavuudet henkilökunnassa 
(Gronn 1986, 45, Hoyle 1986, 18). Väljäkytkentäisyys liittyy toisaalta vakaana, ennustetta-
vuutta etsivänä suljettuna organisaationa ja toisaalta epävakaana, epävarmuutta odottavana 
avoimena organisaationa. Väljäkytkentäisyys ilmenee organisaatiossa vakautena, sopeutumis-
kykynä, tyytyväisyytenä sekä tuloksellisuutena. Johtajuus toimii väljäkytköksisessä organisaati-
ossa puskurina ulkopuolelta tulevia paineita vastaan. Ennustettavuuden ja epävarmuuden 
käsittäminen samassa organisaatiossa on mahdollista erottamalla nämä kaksi käsitettä 
toisistaan. Yksidimensionaalisessa tulkinnassa ovat tiukka- ja väljäkytkentäisyys toisten-
sa vastakohtina. Dialektisen tulkinnan mukaan järjestelmä voi olla samanaikaisesti sekä 
avoin että suljettu. Organisaatiossa on kaksi tasoa: tekninen taso, joka rationaalisuudel-
laan eliminoi epävarmuuden sekä institutionaalinen taso, joka avoimena kykenee koh-
taamaan epävarmuuden. (Huusko 1999, 21–28.) 

Koulun toimiminen samanaikaisesti sekä suljettuna että avoimena organisaationa pe-
rustuu koululle asetettuihin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja asemaan. Toimiminen tietynlai-
sena pakkojärjestelmänä sekä yhteiskuntaa ylläpitävänä että kehittävänä organisaationa 
aiheuttaa byrokraattista sulkeutumista. Riippumattomuutta korostaa myös koulun itses-
tään selvä ja turvattu olemassaolo, jonka seurauksena sen ei tarvitse kohtuuttomasti tais-
tella voimavaroistaan ja asiakkaistaan. Säännöksillä on varmistettu jatkuvuus oman toi-
minnan laadusta riippumatta. Opettajan luokkahuonetyöskentelyn itsenäisyys on entises-
tään lisännyt koulun autonomisuutta.  

Ympäröivä yhteisö on kokenut erityisesti yleissivistävän koulun normatiivisuuden ja 
sulkeutuneisuuden ongelmaksi. Yhteiskunnan toimintatapojen muuttuminen, koulun toi-
mintaympäristön tarve vuorovaikutukseen, koulun sidosryhmien lisääntyminen sekä tu-
losvastuu ja tilivelvollisuus pakottavat koulun avautumaan. Koulun avoimuutta edellyttää 
myös ihmisten yksilöllisten koulutustarpeiden tyydyttäminen. Kriittisyys ja vaatimustaso 
on lisääntynyt. Aikaisemmin hyväksyttiin massaratkaisut selviönä, mutta asiakasnäkö-
kulman korostuminen ja mahdollisuus tehdä koulukohtaisia päätöksiä ovat tuoneet hy-
vinkin yksilöllisiä vaatimuksia. Vanhempien asennoituminen kouluun on polarisoitunut, 
osa on hyvin kiinnostunutta ja yhteistyöhakuista, osa taas suhtautuu täysin välipitämät-
tömästi, välttelevästi tai jopa aggressiivisesti.  

Yhteiskunnan muuttuessa koulu kaipaa Johnsonien (1992) esittämiä muutoksia. He 
olivat jo 1990-luvun alussa sitä mieltä, että perusmuutokset nykyisissä ympäristöolosuhteissa 
vaativat muutoksia myös koulun organisaatiossa. Rakennemuutos vaatii työn uusjakoa, uut-
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ta organisaatiokulttuuria sekä asennemuutoksia hallinnossa, opettajakunnassa ja oppilais-
sa. (Johnson & Johnson 1992, 57.) Tähän pääseminen edellyttää, että kouluissa aletaan 
arvioimaan ja analysoimaan omaa toimintaa systemaattisesti sekä vertaamaan omia käy-
tänteitä ja saatuja tuloksia muiden koulujen kanssa. 

Yhteiskunnan ja ympäröivän yhteisön vaikutuksesta huolimatta koulu yrittää säilyttää 
itsellään myös riippumattomuutta (Willower 1986, 36). Koulussa työskenteleminen on 
ihmissuhdetyötä, jonka seurauksena siellä syntyy vääjäämättömästi konflikteja. Kouluor-
ganisaation johtajan tehtävänä on sovitella niin yhteisön sisällä kuin yhteisön ja ympäröi-
vän yhteiskunnan välillä syntyviä ristiriitoja. Southworthin (1987, 2) päätelmä onkin, että 
kouluorganisaation monimutkaisuudesta johtuen sen johtaminen vaatii erilaista johtajuut-
ta kuin muiden organisaatioiden. 

4.2.1  Sisällön hallinnasta reflektiiviseksi, oppivaksi organisaatioksi 

Koulun toiminnan tuloksellisuuden ratkaisevat sekä rehtorin että opettajan osaaminen ja 
ammattitaito. Nykymuotoisen koulun tehtävässä ja toiminnan peruslogiikassa korostuvat 
asiantuntijayhteisön ydinpiirteet. Asiantuntijaorganisaatio on perustettu erityisesti tiedon 
tuottamiseen, soveltamiseen, säilyttämiseen tai välittämiseen (Etzioni 1965, 115). Muita 
asiantuntijaorganisaation tunnusmerkkejä ovat seuraavat: 

− Palvelujen tuottaminen vaatii paljon tietoa. 
− Henkilöstön koulutustaso on korkea. 
− Tietoon ja osaamiseen verrattuna pääoman tarve tiloihin ja välineisiin on vähäinen. 
− Ongelmat ovat monimutkaisia ja harvoin toistuvia.  

(Berg & Wallin 1982, 8, Temmes 1992, 120, Virkkunen 1994, 46–54.)  

Sipilä (1991) arvioi, että kaikilla aloilla on asiantuntijaorganisaatioita ja että ne eivät ole 
selkeästi toisista organisaatioista erottuva ryhmä. Useimpia organisaatioita voidaan pitää 
ainakin osittain asiantuntijaorganisaatioina. Hän määrittelee asiantuntijaorganisaatioksi 
organisaation, jossa asiantuntijoiden määrä on suuri suhteessa muuhun henkilöstöön. 
(Emt. 19–24.) Tyypillisesti asiantuntijalla on ammatin vaatima tutkinto. Sen lisäksi hän 
tietää jostain asiasta muita enemmän, tekee luovaa työtä ja pystyy antamaan virallisen 
lausunnon. Helakorpea (1999, 9) mukaillen voidaan rehtorin asiantuntijuus hahmottaa 
seuraavilla neljällä osa-alueella: 

− substanssi (ammattispesifi taitotieto) 
− pedagogiikka (opetusprosessien hallinta) 
− tieteellinen (kehittämisosaaminen) 
− organisatorinen (yhteisöosaaminen). 

Monet tutkijat ovat viime aikoina alkaneet puhua koulusta oppivana asiantuntijaorganisaatio-
na tai vain oppivana organisaationa, jolle on luonteenomaista sen jäsenten reflektiivinen työs-
kentely, ajattelun laadun parantamisen tukeminen sekä omista kokemuksista, muiden parhais-
ta käytänteistä ja historiastaan oppiminen. Nykyiset oppimisorganisaatiot ovat sekä paikal-
lisesti valvotumpia että paremmin koordinoituja kuin niiden hierarkkiset edeltäjät. Ne 
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eivät ole staattisia ja ylhäältä johdettuja, vaan toiminnan lähtökohtina ovat asiakkaat ja 
laatu. (Fullan 1994, 65, Nakari & Valtee 1995, 18, Nikkanen & Lyytinen 1996, 13, Ruo-
hotie 1998, 40.) 

Oppivan organisaatiokäsitteen esittelivät ensimmäisenä Argyris ja Schön vuonna 
1974. He pyrkivät selvittämään, miten organisaatio oppii yksilöiden oppimisen kautta, 
millainen on organisaation oppimisprosessi ja miten se käsittelee tietoa. Organisaation 
kulttuuri ja rakenteet luovat mahdollisuudet sellaisen aktiivisen informaation tuottami-
seen, mitä muualta ei saa. Tätä varten rakentunut ja toimiva työyhteisö tuottaa sitä jatku-
vasti omin voimin. Tällainen organisaatio ei ole koskaan valmis. Näin se voi koko ajan 
kehittyä ajan vaatimusten mukaisesti. Oppiva organisaatio muuttaa koko ajan muotoaan 
ja siten helpottaa kaikkien jäsentensä oppimista. Oppiva organisaatio voi syntyä vain ko-
ko organisaation oppimisen tuloksena. (Ruohotie 1996, 40, Heikkilä-Laakso & Heikkilä 
1997, 389.) Koulussa opettajat, oppilaat ja muu henkilökunta tuottavat ja välittävät tietoa 
koulutoiminnasta toisilleen.  

Käsite oppiva organisaatio ei ole selkeä tai yksinkertainen. Sitä tarkastellaan kirjalli-
suudessa monesta eri näkökulmasta: organisaation toimintaa ohjaavana visiona, kehittä-
mismallina, metaforana ja jopa paradigmana (Salo & Kuittinen 1998, 214). Otala (1996, 
57) esittää, että oppiva organisaatio on oikeastaan yleistermi monille ajankohtaisille or-
ganisaatioiden toimintamalleille. Osaltaan tästä johtuvat erilaiset näkemykset siitä, mil-
lainen koulu on organisaationa. Esimerkiksi Fullan (1994, 71) ei pidä koulua lainkaan 
oppivana organisaationa. Hänen mukaansa useimmissa kouluissa tapahtuu muutosaaltoi-
lua, koska niissä toteutetaan lyhytkestoisia projekteja ja hajanaisia uudistuksia, mitkä 
oppimisen sijasta saavat aikaan painostavaa ylikuormitusta. Senge (1990, 11) ja Dalin 
(1993, 19) pitävätkin oppivaa organisaatiota pikemminkin ideaalina kuin saavutettavana 
olotilana. Samoin Sarala (1993, 9) mieltää oppivan organisaatiota jonkinlaiseksi ”toimin-
taihanteeksi”, utopiaksi.  

Nikkanen ja Lyytinen (1996, 17) vastaavasti eivät hyväksy oppivan organisaation lei-
maamista utopiaksi, koska siten helposti lamaannutetaan kehittämistoiminta. Kehittämis-
tutkimuksiinsa viitaten he esittävät, että kaikki koulut voivat kehittyä ja oppia. Vain kehi-
tyksessään kaikkein pysähtyneimmät koulut voivat väittää olevansa ”oppineita kouluja”. 
Organisaatio on siten oppiva, jos se pyrkii parantamaan käytänteitään, kykenee hyödyntämään 
kokemuksensa ja pystyy parantamaan toimintaansa saamiensa kokemuksien pohjalta. 

Sengen (1990, 17 – 25) mielestä organisaation oppimista saattavat estää muun muassa 
omaan työhön kohdistuva lojaalisuus, ongelmien heijastaminen organisaation ulkopuoli-
seen viholliseen, erillisten tapahtumien korostaminen ja organisaation ulkopuolella tapah-
tuva vähittäinen muuttuminen, jota ei havaita, sekä kokemuksen liiallinen korostaminen. 
Argyris (1992, 1–9) esittää, että ihmisille tulisi opettaa kognitiivisten sääntöjen tunnista-
mista. Hänen mielestään oppiminen tulisi nähdä laaja-alaisena ongelmanratkaisuna. 
Huomio kiinnittyy kuitenkin usein liikaa virheiden korjaamiseen. (Emt.) 

Wallace (2001, 153) on esittänyt, että johtajuutta voitaisiin jakaa tiimien avulla. Vulk-
ko (2001, 150–151) on tutkinut opettajayhteisön päätöksentekoa oppivan organisaation ja 
asiantuntijaorganisaation näkökulmasta. Opettajat pitivät yhteistoiminnan lisäämistä ja 
tiimityöskentelyä päätöksenteon valmistelussa tärkeänä. He korostivat myös opettajien 
asiantuntijuuden huomioonottamista ja yhteistä keskustelua niin tavoitteista kuin toimin-
tamalleista. Tulokset viittasivat siihen, että oppivan organisaation ja asiantuntijaorgani-
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saation mallien ominaisuuksia on kouluorganisaatiosta löydettävissä, mutta konkreettisi-
na toimintamalleina niitä on vielä vähän havaittavissa. 

Salo ja Kuittinen (1998) ovat kuvanneet kouluorganisaation muuttumista oppivaksi 
organisaatioksi. Se on esitetty kuviossa 4. Kouluyhteisön toimintaa on kuvattu kolmen eri 
areenan välisenä vuorovaikutusprosessina. Koulun toiminnan tavoitteista, opetustyön 
luonteesta ja siihen liittyvästä asiantuntijuudesta johtuen yksityisellä areenalla tapahtuva 
toiminta saa kouluorganisaatiossa korostuneen aseman. Yksityisen ja julkisen areenan 
välisen yhteyden kapeus johtaa siihen, että ne ovat varsin löyhästi sidoksissa toisiinsa. 
Mikäli kouluorganisaatiossa pyritään oppivan organisaation vision toteuttamiseen, on 
vuorovaikutusareenan laajennuttava ja avauduttava siten, että sen puitteissa voidaan 
avoimesti käsitellä ja kehittää myös pedagogiseen asiantuntijuuteen perustuvaa toimintaa. 
Näin vuorovaikutus- ja julkisella areenalla esiin nousevat tarpeet ja toiveet välittyvät yk-
sityiselle areenalle ja sitä kautta opetustyöhön. Tämä visio edellyttää opettajilta henkilö-
kohtaista sitoutumista vuorovaikutusareenalla tapahtuvaan toimintaan ja siinä tehtyihin 
päätöksiin. (Emt. 220–221.) 

Kuva 4. Kouluorganisaation muutos oppivaksi organisaatioksi (Salo & Kuittinen 1998, 221). 

Ruohotie (1998) korostaa, että oppivalle organisaatiolle on ominaista tulevaisuutta kos-
kevat visiot, selkeä näkemys omasta tehtävästä (missio) ja toteutussuunnitelma visiota 
tukevista toimenpiteistä. Missio vastaa kysymykseen, miksi organisaatio on tarpeellinen, 
mikä oikeuttaa sen olemassaoloon ja mikä on sen tehtävä. Visiossa selvitetään, millaiselle 
idealle organisaatio rakentaa tulevaisuutensa ja mitä se tavoittelee. Arvot ilmaisevat, mil-
laisten perusteiden varaan missio ja visiot rakentuvat ja mitkä perusteet organisaatiossa 
ohjaavat valintoja, päätöksentekoa ja menettelytapoja. Tavoitteilla kuvataan, millaisia 
spesifisiä tavoitteita organisaatiolle on asetettu ja mitkä ovat ne strategiset toimenpiteet, 
joilla tavoitteisiin pyritään. Käyttäytyminen ilmaisee, millaisin toimin eri tehtävissä ole-
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vat ihmiset edistävät ja tukevat tavoitteiden suuntaista kehitystä. Oppivalle organisaatiol-
le on tunnusomaista myös selvittää, millaiset ovat eri toimijoiden väliset yhteistyösuhteet 
ja tietyn ajan kuluessa organisaation kokonaistehokkuutta lisäävät sekä visiota tukevat 
tuotokset. (Emt. 42.)  

Koulut ovat jo pitkään määritelleet toiminta-ajatuksensa (missio), asettaneet tavoit-
teensa sekä seuranneet ja arvioineet toimintaansa. Tiukasti tulkiten käsite oppiva organi-
saatio ei siis näyttäisi tuovan mitään uutta asiantuntijaorganisaatiomalliin verrattuna. Jos 
huomioidaan, millainen organisaatioasema ja sitä kautta syntynyt toimintakulttuuri kou-
luilla on ollut, niin oppimisnäkökulma tuo korostuneemmin esille virheistä oppimisen ja 
sen, että tarvittavat korjaukset opitaan tekemään nopeasti, joustavasti ja yhdessä sovittu-
jen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Oppiva organisaatiokäsitteen avulla koulua voidaan 
tarkastella erityisen hyvin kehittämisen näkökulmasta.  

Laajemman kuvan muodostamiseksi tutkimusajankohdan koulusta, kouluorganisaatio-
käsitettä täydennetään systeemiteoreettisella mallilla. Systeemiteorian käyttäminen on 
perusteltua senkin vuoksi, että kunnallisessa johtamisessa käytettävät tulos- ja laatujoh-
taminen perustuvat suurelta osin systeemiseen organisaatioteoriaan. 

4.2.2  Kouluorganisaatio systeemiteoreettisesti tarkasteltuna 

Systeemiteoria on muodostunut organisaatiotarkastelun yhdeksi tärkeimmäksi viiteke-
hykseksi. Sen mukaan mitä tahansa organisaatiota voidaan kuvata systeeminä. Systeemi-
teoreettisessa tarkastelussa organisaatio elää jatkuvasti. Sen osat nähdään komponenttei-
na, jotka ovat vuorovaikutuksessa ja vaihdannassa keskenään. Systeemi on myös vaih-
dannassa ympäristönsä kanssa, josta se saa erilaisia syötteitä ja jonne se tuottaa takaisin 
erilaisia tuotoksia. Keskeistä on panoksen ja tuotoksen välinen tarkastelu. Oletuksena on, 
että minkä tahansa panostekijän muuttaminen vaikuttaa todennäköisesti myös muihin 
panos- ja tuotostekijöihin. Johtamisen tehtävä on alaisten koordinointi, organisaation hie-
rarkiatasojen välisten konfliktien sääntely sekä organisaation resursseihin ja tarpeisiin 
kohdistuvien ulkoisten vaateiden koordinointi. (Hirvonen 1976, 9–10, Landers & Myers 
1977, 395, Hämäläinen 1982, 41, Lumijärvi 1985, 58–59, Bush 1995, 33–34, Evers & 
Lakomski 1996, 46.) Systeemistä voidaan puhua myös silloin, kun kaksi tai useampia 
ihmisiä on keskenään vuorovaikutuksessa. Tällöin on kyse ns. sosiaalisesta systeemistä 
(Lönnqvist 1999, 7). 

Organisaatioiden systeemiteoreettisessa kuvauksessa on käytetty paljon Leavittin 
(1965) ensimmäisenä esittämää mallia, jossa systeemin osat ovat päämäärä, rakenne, ih-
miset ja teknologia. Mallia on sovellettu myös koulun kuvaamiseen. Kuviossa 5 on malli 
esitetty neljän osan avulla. Systeemiteorian mukaisesti nämä neljä elementtiä ovat yhtey-
dessä toisiinsa siten, että muutos yhdessä voi vaikuttaa yhteen tai useampaan muuhun 
elementtiin. (Kurpius 1976, Hämäläinen 1982, 41). 
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Kuva 5. Organisaation määrittely systeeminä ja systeemin sisältämät neljä osaa Kurpiuksen 
(1976) mukaan (ks. Hämäläinen 1982, 42). 

Rakenteella tarkoitetaan sekä formaalista että informaalista struktuuria. Organisaation 
virallinen järjestelmä eli näkyvä osa sisältää mm. organisaation muodollisen rakenteen ja 
taloudelliset voimavarat. Epävirallinen järjestelmä sisältää toimintamalleja, vuorovaiku-
tustapoja, normeja, tunteita, uskomuksia, asenteita ja arvoja. Tämä vaikuttaa kaikkien 
työntekijöiden käyttäytymiseen. Menetelmät voidaan määritellä systeemiseksi menette-
lyksi ja tekniikoiksi, joilla koulun raaka-ainemateriaali muutetaan viimeistellyiksi tuot-
teiksi. Tähän kuuluvat opetus- ja oppimisstrategiat, resurssit, oppilaiden kontrollimene-
telmät sekä rehtorin johtamisasenteet. Nimikkeen ihmiset alle kuuluvat koulun henkilö-
kunta ja oppilaat. Henkilökuntaa voidaan pitää keinona tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Koulun päämäärä määrittyy tavoitteiden kautta. Ne antavat pohjan organisaation toimin-
nalle ja päätöksenteolle. Niiden avulla voidaan myös motivoida henkilökuntaa ja evalu-
oida organisaation toimintaa. (Hämäläinen 1982, 43–48.) 

 Aikaisemmin luvussa 4.2 todettiin, että kouluorganisaatio muodostuu osajärjestelmis-
tä, joita ovat mm. koulunkäyntialue, koulu, hallinto, osastot, opettajien ammattijärjestö, 
opettajakunta, opettajat, oppilaskunta ja oppilaat. Koska koulu on vaihdantasuhteessa 
ympäristönsä kanssa, sen on reagoitava jatkuvasti ympäristön muutoksiin. Leavittin malli 
mahdollistaa koulun analysoinnin sekä järjestelmänä että osajärjestelminä. Keskeistä on 
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mahdollisuus tarkastella koulun sisäisiä ja sen ympäristön välisiä yhteyksiä sekä vaiku-
tussuhteita samanaikaisesti. Koulu tulkitaan jäsentyneeksi kokonaismuodosteeksi sen 
sijaan, että sitä pidettäisiin vain osiensa summana. Koulun osasysteemit ovat osittain 
päällekkäisiä. Ne ovat myös toisistaan suuresti riippuvaisia. (Emt. 42 ja 49.) Kehitettäes-
sä joitakin osa-alueita vaikutetaan samalla myös muihin osa-alueisiin. Tämä on ilmennyt 
käytännössä esimerkiksi siten, että johdon tai opettajien vaihtuessa koko koulun toiminta-
tavat ovat muuttuneet. Jollakin kehittämishankkeella on voinut olla samanlainen muutos-
vaikutus.  

Systeeminen näkökulma korostaa kulttuurien merkitystä koulun toiminnassa (Sahlberg 
1998, 129). Kouluun, niin kuin muihinkin organisaatioihin, kuuluvat myös ristiriidat. 
Bergin (1981) rationaalisessa kouluorganisaatiomallissa korostuvat organisaation sisäiset 
konfliktit ja sen hierarkkinen luonne. Systeemiteoreettisessa mallissa tarkastelun lähtö-
kohtana on harmonian ja konsensuksen sekä toiminnan ja sen tavoitteiden yksiselitteisyys 
(Isosomppi 1996, 35). Systeemiajattelu on harmoniaa lupaava lähestymistapa, koska sys-
teemeillä luonteenomaista itsesäätely ja sovittelu, kontrolli ja oppiminen. Organisaation 
sisäiset ristiriidat ovat mahdollisia, mutta myös vältettävissä olevia poikkeustiloja (Lehti-
salo & Raivola 1992, 18, Evers & Lakomski 1996, 47, Tuohy & Coglhlan 1997, 65).  

Systeemiteoreettisten mallien heikkouksina on pidetty muun muassa seuraavia piirtei-
tä: systeemin tavoitteeksi nähdään tasapainoon pyrkiminen, ristiriidat selitetään joko yk-
silö- tai ryhmätason vuorovaikutusongelmiksi ja inhimillinen toiminta ymmärretään pe-
rusluonteeltaan mukautuvaksi. Tästä kriittisestä näkökulmasta tarkasteltuna rationaalinen 
kouluorganisaatiomalli antaisi paremmat mahdollisuudet koulun tarkastelemiseen kuin 
systeemiteoreettinen malli (Isosomppi 1996, 35). Hämäläisen (1982, 59) mukaan ratio-
naalista ja systeemiteoreettista tarkastelutapaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse nähdä 
vastakkaisina, koska kouluorganisaation tarkastelussa on tarpeellista sekä huomioida yh-
teiskunta että tuntea koulun sisäiset vaikuttajat. 

Mehtäläinen (1983, 19) esittää, että systeemiteoria ei sovellu koko kouluorganisaation 
analysointiin, koska siinä jäävät taloudelliset, poliittiset ja organisaation traditioon liitty-
vät seikat liian vähälle huomiolle. Systeemimalli soveltuu hänen mukaansa kouluorgani-
saatiota paremmin yksittäisten koulujen toimintojen hahmottamiseen ja analysointiin. 
Vaikka Mehtäläisen esittämä arvostelu on perusteltua, kyse on enemmän näkökulmasta 
tai painotuksesta ja siitä, kuinka olennaisina tekijöinä taloudellinen ja poliittinen vaikutus 
kouluun nähdään.  

Poliittisessa mallissa korostetaan vallankäyttöä ja ristiriitoja, kun taas anarkistisessa 
mallissa koulu nähdään löyhästi rakentuneena systeeminä ja päätöksenteko irrationaalise-
na. Vaikka koulussa on molempien mallien esittämiä piirteitä, ne eivät ole niin voimalli-
sia, että näiden mallien käyttö olisi tässä tutkimuksessa perusteltua. Systeeminen malli, 
jossa koulua tarkastellaan kokonaisuutena ja pyritään huomioimaan kaikki siihen vaikut-
tavat osatekijät, antaa hyvän lähtökohdan kouluorganisaation toiminnan ja sen johtami-
seen vaikuttavien perustekijöiden hahmottamiselle. Vaikka organisaation normaaliin toi-
mintaan kuuluvat ristiriidat ja niiden ratkaiseminen, koulun toiminnan tavoitteena tulee 
olla harmonia ja mahdollisimman suuri yksimielisyys sekä yhdessä toimiminen. Näin 
toimien varmistetaan hyvät edellytykset oppimiselle ja organisaation kehittymiselle. Kos-
ka kaikkien organisaatioiden toimintaedellytyksiin vaikuttaa olennaisesti traditio, on pe-
rusteltua tuntea ja ymmärtää se ympäristö ja perinne, jossa koulu toimii. 
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4.3  Koulukulttuuri kouluorganisaation toiminnan kehyksenä 

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, joka heijastuu yhteisön toiminnassa, 
ajattelussa ja päätöksenteossa. Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan syvimmällä, 
tiedostamattomalla tasolla olevia arvoja, arvostuksia, tapoja ja tottumuksia, eli 
organisaation perustana olevaa kirjoittamatonta tapaa toimia. Kulttuuri on organisaation 
sielu, joka on yhteinen kaikille organisaation jäsenille. Organisaatiokulttuuriin liittyy 
myös aina jonkin ihmisjoukon tapa ajatella. (Hämäläinen 1986, 87, Schein 1987, 23, 
Virkkunen 1994, 40, Heikkilä-Laakso & Heikkilä 1997, 386.)  

Kulttuuriin liittyvät oletukset ja uskomukset ovat opittu tapa reagoida organisaation si-
säisiin ja ulkoisiin ongelmiin. Tästä reagointitavasta on tullut itsestäänselvyys, koska sen 
avulla on voitu toistuvasti ja luotettavasti ratkaista näitä ongelmia. Organisaatiokulttuuril-
la on latentti luonne. Organisaatiokulttuurista puhuttaessa voidaankin käyttää metaforaa 
jäävuoresta, josta vain pieni osa on näkyvissä ja pääosa näkymättömissä. Näkymättömäs-
tä luonteesta johtuu, että se ymmärretään annettuna ja että sitä ei tiedosteta. Kulttuurilla 
on historialliset juurensa, jotka liittyvät kaikkeen, mitä organisaatiossa tehdään. (Juuti 
1995, 27–29.)  

Kiehelä (1989) jakaa organisaatiokulttuurin rationaaliseen, ideologiseen, kohesiiviseen 
ja byrokraattiseen. Rationaaliselle organisaatiokulttuurille on ominaista esimiesvaltainen 
päätöksenteko, tehtäväkeskeisyys ja tuotannon korostaminen. Johdon legitimiteetti perus-
tuu asiantuntemukseen ja alaisten direktiiviseen, tavoitekeskeiseen ohjaukseen. Ideologi-
sen organisaatiokulttuurin johtamistapa on ideoivaa ja uudistusmyönteistä. Johdon legi-
timiteetti ei perustu muodolliseen asemaan, vaan karismaan. (Emt. 63–64.) 

Kohesiiviselle organisaatiokulttuurille on tyypillistä avoin, kollektiivinen päätöksente-
ko. Johtamisstrategiassa korostuvat hyvään ilmapiiriin ja yhteisymmärrykseen tähtäävät 
johtamisperiaatteet. Esimiehet toimivat alaisten neuvonantajina ja auttajina. Vallan legi-
timiteetti on luonteeltaan informatiivista. Byrokraattisessa organisaatiokulttuurissa pää-
töksenteko tapahtuu muodollisesti normitettuihin päätöksentekomekanismeihin turvau-
tuen. Johtamistyyli on konservatiivista. Päätöksentekoprosessissa halutaan varmistaa teh-
tyjen ratkaisujen oikeudenmukaisuus ja järjestelmän säilyvyys. Vallan legitimiteetti pe-
rustuu muodollisen hierarkiaan ja tekniseen tietämykseen. (Emt. 65–66.)  

Koulusta voidaan löytää kaikkia Kiehelän esittämiä organisaatiokulttuurin piirteitä, 
mutta johtamisen näkökulmasta sitä voidaan pitää lähinnä byrokraattisena. Viimeaikainen 
kehitys, jolle ovat ominaisia päätösvallan siirtyminen koulun tasolle ja kouluyhteisön 
omien mahdollisuuksien tiedostaminen, on tuonut kouluun myös kohesiivisuutta. Yhtei-
söllisyyden korostaminen johtamisessa voimistaisi nimenomaan näitä ominaisuuksia. 

Koulun kulttuuri muodostaa kirjoittamattoman kulttuuriperinnön, ns. "pehmeän" osan. 
Kirjallinen toimintasäännöstö sekä suunnittelu-, budjetointi- ja laskentajärjestelmät edusta-
vat muodollista, "kovaa" organisaation osaa. Johtajien tulisi tiedostaa, että erityisesti peh-
meä osa vaikuttaa tuloksiin ja toimintaan kovaa osaa enemmän. (Virkkunen 1994, 66.)  

Koulussa on ainakin kolme kulttuurijärjestelmää: oppilaan kulttuuri, opettajien kult-
tuuri ja hallintokulttuuri (Antikainen 1986, 110). Opettajien, oppilaiden ja hallinnon yh-
teisestä toiminnasta ja siihen liittyvistä odotuksista muodostuu vuorovaikutuskulttuuri. 
Tämä yksilöiden vuorovaikutuksista rakentuva sosiaalinen verkosto on koulukulttuurin 
selkäranka, sillä se luo edellytykset informaation vaihtamiselle ja jalostumiselle (Sahl-
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berg 1996, 85). Koska kulttuuri muodostuu työyhteisön jäsenten keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa, se on aina omalaatuinen (Lonkila 1991, 60). Pystyäkseen kehittämään koulu-
aan johtajan on tunnistettava koulussa vallitseva kulttuuri sekä henkilökunnan ja omat 
arvostuksensa. Näihin kuuluvat käsitykset oppimisesta, oppijan ja opettajan roolista, 
opettajien välisestä yhteistyöstä ja koulun johtamisesta.  

Kulttuurijohtaminen tarkoittaa työn syvimmän tarkoituksen selkiyttämistä ja sen te-
kemisen ohjaamista inhimillisesti arvokkaaseen suuntaan. Kulttuurijohtamisessa ovat 
arvot sekä tuloksia että välineitä (Härkönen et al. 1990, 149). Usein arvot ymmärretään 
lausumattomiksi perusolettamuksiksi siitä, mikä on tärkeää tai merkityksetöntä, oikein tai 
väärin, tavoiteltavaa tai toisarvoista jne. Arvot tulevat ohjaaviksi ja yleisiksi silloin, kun 
ihmisten enemmistö on omaksunut ne tietyssä tilanteessa, jolloin ne muodostavat pohjan 
kollektiiviselle toiminnalle. (Their 1994, 69–70.) Arvot ja arvostukset ohjaavat johtamista 
ja vaikuttavat resurssien jakoon, painopistealueiden valintaan, lyhyen ja pitkän aikavälin 
kehityksen tasapainottamiseen sekä asetettujen tavoitteiden ohjaukseen ja seurantaan 
(Määttä 1996, 58). Arvoilla on siten keskeinen merkitys koulun johtamisessa ja rehtorin 
jokapäiväisessä työssä. 

Schein (1987, 19–20) liittää johtamisen organisaation kulttuuriin siten, että kulttuuri ja 
johtajuus ovat saman kolikon kaksi eri puolta. Johtajan keskeinen tehtävä on kulttuurin 
muodostaminen sekä toimiminen uusien jaettujen arvojen ja tarkoitusten luojana ja tulkit-
sijana (Goens & Clover 1991, 143, Virkkunen 1994, 66). Firestone ja Wilson (1985) olet-
tavat rehtorilla olevan ainakin kolmenlaisia tapoja vaikuttaa organisaationsa kulttuuriin. 
Ensimmäiseksi: Rehtori voi vaikuttaa koulun tarinoihin, onhan hän avainasemassa koulun 
kommunikaatioverkossa. Hän voi levittää tietyntyylisen pedagogisen toimintaohjeen si-
sältäviä "sankaritaruja" tai pyrkiä ehkäisemään toisenlaisten tarinoiden leviämisen. Toi-
seksi: hän voi luoda symboleja ja rituaaleja opettajille tai olla itse hyvän ja oikean toi-
minnan symboli. Kolmanneksi: rehtori voi olla kulttuurin aktiivinen kommunikoija tai 
aktiivinen opettajien toimiin osallistuja. Kulttuurin muovaaminen edellyttää jatkuvaa 
interaktiota. (Karjalainen 1992, 30.) 

Firestone ja Wilson (1985) korostavat pikemminkin rehtorin soluttautumista koulun 
kulttuuriin ja vaivihkaista vaikuttamista siihen sen omilla lääkkeillä kuin tuon kulttuurin 
analysoivaa ja avointa esiin työntämistä. Rehtori voi esimerkiksi ehkäistä väärien tarinoi-
den leviämistä vaikeuttamalla hallinnollisin keinoin (lukujärjestykset jne.) tiettyjen opet-
tajien välistä kommunikaatiota. Rehtori toimii pinnallista sosiaalista konsensusta rikko-
matta ja tavallaan mystifioiden, toisin sanoen salaa. (Karjalainen 1992, 30.) Tiettyjen 
opettajien pitäminen erillään on käyttökelpoinen idea, jos työjärjestys ja tilat antavat sii-
hen mahdollisuuden. Rehtoria tai koulun valtakulttuuria vastustavien opettajaryhmien 
jäsenten tapaamisen estäminen on kuitenkin lähes mahdotonta, jos koulussa on välitunnit 
samaan aikaan. Helpointa se on silloin, kun koulu toimii useassa rakennuksessa tai opet-
tajien välillä on ristiriitoja.  

Opettajan innostukseen vaikuttaa suuresti koulun yleinen ilmapiiri, joka ohjaa hänen 
toimintaansa. Hyvän yhteishengen luominen on tärkeää ja jopa välttämätöntä työtyyty-
väisyyden ja töiden sujumisen kannalta. Koska ristiriitojen käsitteleminen ja ratkaisemi-
nen tuottaa työyhteisöissä suuria vaikeuksia, on tärkeää ehkäistä jo ennalta niitä. Rehtorin 
keskeisiä tehtäviä on yhteishengen luominen yhdessä työyhteisön kanssa. Jos rehtorin 
toiminta hyväksytään, luodaan hyvät edellytykset opettajan ammatilliselle kasvulle. 
(Kangas 1995, 73.) Johtajat kuitenkin usein eivät ota huomioon koulun ilmapiirin kehit-
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tämistä vaan keskittyvät asioihin, jotka heidän mielestään ovat tärkeämpiä ja joilla hallin-
non näkökulmasta on todellista merkitystä. Tällaisia ovat mm. suunnitelmat, opettaminen 
ja oppiminen (Sergiovanni & Starrat 1988, 83).  Rehtoreiden ajankäytöstä tehtyjen tutki-
musten mukaan he käyttävätkin suurimman osan ajastaan hallinnollisiin tehtäviin ja oppi-
laiden kontrollointiin (Hanson 1991, 109–110). Koulun kehittyminen ja tuloksellisuus 
edellyttävät, että rehtorin työn painopiste on työyhteisön kehittämisessä, koulun toiminta-
edellytyksien ylläpitämisessä ja parantamisessa.  

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että organisaatio on ihmisten muodostama 
yhteistoimintajärjestelmä tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi. Päämäärän saavuttaminen 
edellyttää toiminnan koordinoimista ja organisaation jäsenten välillä vallitsevaa työnja-
koa sekä sitä että he vaihtavat tietoja keskenään ja tekevät yhteistyötä. Koulun on sekä 
avoin että suljettu järjestelmä. Ympäröivän yhteisön muuttuminen on pakottanut koulua 
entistä avoimemmaksi. Rakenteeltaan koulua voidaan pitää nykyaikaisena matalana or-
ganisaationa, joka ei kouluyksikön tasolla kuitenkaan välttämättä vähennä hallinnon tar-
vetta, vaan voi, varsinkin suurissa yksiköissä, jopa lisätä sitä.  

Yleisten organisaatioteorioiden suora soveltaminen kasvatusjärjestelmiin on ongelmal-
lista, sillä koulu organisaationa poikkeaa sellaisista yrityksistä, joiden tehokkaan toimin-
nan tarpeisiin organisaatioteoriat on alun perin kehitetty. Nykymuotoisen koulun tehtä-
vässä ja toiminnan peruslogiikassa korostuvat asiantuntijayhteisön ydinpiirteet. Koulun 
johtamisen jatkotarkastelun kannalta parhaana organisaatiomallina voidaan pitää systee-
miteoreettista mallia. Siinä koulu nähdään muodostuvan osajärjestelmistä, joissa on omat 
panos- ja tuotostekijänsä. Minkä tahansa panostekijän muuttaminen vaikuttaa todennä-
köisesti muihin osajärjestelmiin ja niiden panos- ja tuotostekijöihin. Mikäli kouluorgani-
saatiossa pyritään oppivan organisaation vision toteuttamiseen, on vuorovaikutusareenan 
laajennuttava ja avauduttava siten, että sen puitteissa voidaan avoimesti käsitellä ja kehit-
tää myös pedagogiseen asiantuntijuuteen perustuvaa toimintaa. 

Koulun toimintaan vaikuttavat myös sille asetut tavoitteet, arvot ja asenteet. Opettajan 
ja rehtorin osaaminen ja ammattitaito ratkaisevat viime kädessä koulun toiminnan tulok-
sellisuuden. Jokaisella koululla on oma kulttuurinsa, joka heijastuu yhteisön toiminnassa, 
ajattelussa ja päätöksenteossa. Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan yleisesti toiminnan 
pohjalla olevia arvoja, arvostuksia, tapoja ja tottumuksia, eli lyhyesti organisaation kir-
joittamatonta tapaa toimia. Kulttuurilla on historialliset juurensa, jotka liittyvät kaikkeen, 
mitä organisaatiossa tehdään. Koulussa on ainakin kolme kulttuurijärjestelmää: oppilaan 
kulttuuri, opettajien kasvatuskulttuuri ja hallintokulttuuri. Näiden yhdistelmä muodostaa 
koululle ominaisen organisaatiokulttuurin, koulukulttuurin. 

Yksilöiden vuorovaikutuksista rakentuva sosiaalinen verkosto muodostaa koulukult-
tuurin selkärangan. Kulttuuri muodostuu työyhteisön jäsenten keskinäisessä vuorovaiku-
tuksessa. Rehtorilla on ainakin kolmenlaisia tapoja vaikuttaa organisaationsa kulttuuriin: 
vaikuttamalla koulun tarinoihin, luomalla symboleja ja rituaaleja tai olemalla kulttuuri-
sesti aktiivinen kommunikoija tai aktiivinen opettajien toimiin osallistuja. Olennaista 
kuitenkin on, että pystyäkseen kehittämään koulua johtajan on tunnistettava omassa kou-
lussaan vallitseva kulttuuri. Siihen kuuluvat johtajan ja henkilökunnan omien arvostusten 
lisäksi käsitykset oppimisesta, oppijan ja opettajan roolista, opettajien välisestä yhteis-
työstä ja koulun johtamisesta. 



5 Koulun johtaminen 

5.1  Näkökulmia johtamiseen 

Johtajuutta käsiteltäessä puhutaan yleensä joko organisaatio- tai johtajuusteorioista. Edel-
lisessä huomio kohdistuu organisaatioon, sen olemukseen ja johtajuuteen osana tätä toi-
mintaa. Jälkimmäisessä tarkastellaan lähinnä johtajaa ja hänen alaisiaan (Nivala 1999, 
26). Johtajuudella tarkoitetaan joko johtajana olemista tai johtajan asemaa, joka voi olla 
joko virallinen tai epävirallinen (Peltonen 1990, 7). Johtajan vaikutusvalta perustuu ase-
man lisäksi niiden henkilöiden tukeen, jotka voivat ajaa samalla omia etujaan, osaami-
seen (tiedot ja taidot) sekä kykyyn kehittää muiden osaamista (Leithwood et al. 1994, 7).  

Johtajuus voidaan luokitella myös sen perusteella, nähdäänkö johtajuus synnynnäisenä 
vai opittuna (Mitchell 1990, 7–17). Synnynnäisyyttä korostavaa näkemystä voidaan pitää 
melko deterministisenä. Käsitys, että johtajuuden voi oppia, on vastaavasti tärkeä ontolo-
ginen kannanotto johtajuuteen. Viitala (2002, 76–77) korostaa, että hyväksi johtajaksi voi 
kasvaa ja siinä voi kehittyä läpi elämänsä. 

Vanhin ja paljon käytetty johtamiskäyttäytymisen jaottelutapa on autoritaarisuus vs. 
demokraattisuus. Tätä yksiulotteista ajattelutapaa on sovellettu niin, että demokraattinen 
ja autoritaarinen ovat saman ulottuvuuden ääripäitä. Nykykäsitteistöön siirrettynä autori-
taarinen johtajuus korostaa tehokkuutta ja tulosten syntymistä ja demokraattisuus puoles-
taan osallistuvuutta ja henkilöstöön suuntautuneisuutta. Tähän liitetään usein myös kol-
mas tyyli, hällä väliä -johtaminen.  

Kaksiulotteisessa mallissa huomio kiinnitetään henkilöstöön ja tehtäviin. Henkilöstö-
johtamisesta käytetään usein myös termiä ihmisten johtaminen ja tehtävien johtamisesta 
asioiden johtaminen. Henkilöstöjohtaminen kohdistuu työtekijöihin ihmisinä, ihmisryh-
miin ja ryhmien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Tehtävien johtamisen avainsanoja ovat 
organisaatio, toimintajärjestelmät, teknologia ja resurssit. Johtamisessa tähdätään toimin-
nan tavoitteellisuuteen. Jaottelu ei merkitse käytännön toiminnassa näiden kahden johta-
miskohteen erillisyyttä, vaan päinvastoin on syytä korostaa niiden välistä yhteyttä. (Virk-
kunen et al. 1986, 38.) Henkilöjohtamiseen kuuluu myös johtajan oman toimintansa 
johtaminen. 
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Molempia edellä mainittuja jaottelutapoja voidaan pitää melko suoraviivaisina, koska 
ne eivät tunnista käytännön johtamistilanteiden vaihtelevuutta. Periaatteessa mikä tahansa 
kaksiulotteisenkin johtamisajattelun perustyyli voi olla tehokas tai tehoton, koska niissä 
ei ole huomioitu tilannetta ja tilannetekijöitä. Kolmiulotteinen johtajuusajattelu ottaakin 
huomioon myös johtamisen aikaansaannokset. Moniulotteisessa johtamisajattelussa joh-
tajan tulee sekä toimia että ajatella monipuolisesti ja joustavasti. Tehokkuuden ja tulok-
sekkuuden tilalle voidaan sijoittaa vaikkapa motivoituneisuus, työn laatu tai päätöksente-
on nopeus. (Emt. 43.) 

Johtamisella tarkoitetaan kaikkia niitä johtajan toimenpiteitä, joiden avulla hän saa 
johtamansa organisaation ja sen jäsenet toimimaan päämäärien edellyttämään suuntaan. 
Johtaminen on siis tavoitteellista vuorovaikutusta johtajan ja alaisten välillä. Johtaminen 
on kuvattu myös niin, että se on perimmältään uskomusten luomista. (Virkkunen et al. 
1986, 38, Juuti 1995, 10, Määttä 1996, 49.) Hirvonen (1976, 18) on määrittelyt johtajan 
tehtäviksi suunnittelun, voimavarojen määrittelyn ja mitoittamisen, organisoinnin, voi-
mavarojen (alaisten ) ohjauksen, valvonnan sekä organisaation ja sen ympäristön välisistä 
suhteista (ulkoisista suhteista) huolehtimisen.  

Siihen, mitä johtaja käytännössä tekee ja miten hän johtaa, vaikuttaa myös se, millai-
nen ihmiskäsitys hänellä on. Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan tässä kokonaisnäkemystä ih-
misestä ja hänen kyvyistään ja ominaisuuksistaan. Ruohotie (1987) jakaa johtamisen ih-
miskuvan perusulottuvuudet kolmeen luokkaan. Rationaalisen (ja taloudellisen) ihmisku-
van mukaan työ on useimmille ihmisille vastenmielistä ja alaisten tarpeisiin vastaaminen 
lisää vain tyytyväisyyttä; tuloksia se ei paranna. Kontrollia korostavassa ihmiskuvassa 
esimiehen päätehtävä on kiinteästi ohjata ja valvoa alaisiaan. Kasvuhakuisuutta korosta-
van ihmiskuvan mukaan ihmiset haluavat kehittää itseään kykyjensä edellyttämällä taval-
la. Esimiehen päätehtävänä on hyödyntää käyttämättömät inhimilliset resurssit. (Peltonen 
& Ruohotie 1990, 195.)   

Ihmiskäsityksen luoma viitekehys toimii organisaatiossa vallitsevien esimiesten ja 
alaisten välistä vuorovaikutusta säätelevien, hyväksyttyjen normien ja jäsenten käyttäy-
tymistä säätelevien odotusten perustana (Lumijärvi 1980, 57). Tämä näkyy esimerkiksi 
siinä, miten edellä määriteltiin johtajan tehtävät ja verrataan niitä Torpen ja Kobayashin 
(1981, 63) määritelmään luovan johtajan tehtävistä. Sen mukaan johtajan ei tule käynnis-
tää, jakaa ja valvoa tehtäviä, vaan antaa neuvoja, tukea ja kannustaa ryhmän jäseniä sekä 
toimia aloitteentekijänä uusien toimintavaihtoehtojen löytämiseksi, elleivät alaiset itse tee 
aloitteita.  

Hyvään johtajuuteen tarvitaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja kykyjen lisäksi 
muitakin edellytyksiä. Ratkaisevia johtajana menestymisen kannalta näiden lisäksi ovat: 

− työkokemus ja elämänkokemus 
− halu toimia johtajana (tahto ja motivaatio) 
− itsetuntemus, terve itsetunto ja nöyryys 
− jatkuva itsensä kehittäminen  
− johtamistaidollinen koulutus.  

(Viitala 2002, 76–77.) 

Schein (1987) kuvaa ura-ankkureiden avulla ihmisten hyviä ominaisuuksia, jotka ovat 
yksilöllisiä ja joiden edelleen kehittämisestä ihminen nauttii. Ura-ankkurit sitovat ihmisen 
tietyntyyppiseen urakehitykseen. Ura-ankkurit heijastavat yksilön kykyjä, motiiveja, 
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asenteita ja arvoja. Ura-ankkurit vaikuttavat ratkaisevasti yksilön uraa koskeviin valintoi-
hin. Schein on löytänyt seuraavat yhdeksän erityyppistä ura-ankkuria, joista on yksi jo-
kaisella ihmisellä vallitsevana: 

− erityisosaaminen,  asiantuntijuuden kehittäminen ja käyttäminen tärkeää 
− johtamistaidollinen pätevyys, vastuun, vallan ja arvostuksen merkitys on suuri 
− luova yrittäjyys, yrittäjänä toiminen ja liiketoiminnan luominen tärkeää 
− itsenäisyys, autonomian tarve suuri 
− asialle omistautuminen, ponnistelu hyvän asian puolesta merkityksellistä 
− haasteellisuus, esteiden ylittäminen ja voittaminen tärkeää 
− elämäntyyli, ratkaisut tehdään tasapainoisen elämän ehdoilla; perhe, oma kehittyminen 

ja työ tasapainossa 
− taloudellinen turvallisuus, pitkä ja turvallinen työsuhde keskeistä 
− maantieteellinen turvallisuus, tärkeää on pysyä jollakin alueella tai paikalla.  

Johtamisen tekee haastavaksi erityisesti se, että siinä on usein kyse monikerroksisen or-
ganisaatiokokonaisuuden hallitsemisesta ja että se on persoonaltaan ja tavoitteiltaan eri-
laisten ihmisten kanssa työskentelemistä. Organisaatio- ja toimintakulttuuri määrittävät 
millaiset pätevyysalueet vaikuttavat johtamisen onnistumiseen. Selviytyäkseen vaativasta 
johtamistehtävästä johtajan tulee hallita useanlaisia pätevyysalueita. Sellaisia ovat esi-
merkiksi seuraavanlaiset pätevyydet: 

− Kognitiivinen pätevyys on peruspätevyys, johon kuuluvat mm. teoreettisista tiedot ja 
käytännön taidot sekä eri tekniikoiden tunteminen. 

− Affektiivinen pätevyys on tunteista ohjautuva ulottuvuus, joka painottaa esimerkiksi 
tahtoa, kestävyyttä, muutoshakuisuutta, riskinottotaipumusta, stressinsietokykyä ja 
kärsivällisyyttä. 

− Sosiaalisella  pätevyydellä tarkoitetaan kykyä ryhtyä yhteistyöhön ja -toimintaan mui-
den ihmisten kanssa. 

− Persoonallisuuteen perustuvaa pätevyyttä tarvitaan, kun toimitaan muiden kanssa. 
− Tiedollisesti luovalla pätevyydellä tarkoitetaan kykyä ei vain toistaa jo tunnettuja vaih-

toehtoisia päätelmiä, vaan kykyä tuottaa uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja. 
− Pedagogis-kommunikatiivisessa pätevyydessä tuotetaan, välitetään ja vastaanotetaan 

tietoa. 
− Hallinnollinen pätevyys on taito hallita, suunnitella, hahmotella rakenteita ja organisoida. 
− Strategisella pätevyydellä ymmärretään kykyä eritellä, määritellä ja priorisoida päätös-

ten, menestyksen ja hyvien tulosten edellyttämiä linjavalintoja ja toimenpiteitä. 
− Simultaanikapasiteetti merkitsee kykyä työskennellä useiden kysymysten ja tehtävien 

parissa samanaikaisesti. (Ruohotie 1985, 15, Ruohotie 1993, 297–298, Their 1994, 
63–67.) 

Rehtorin työssä keskeisiä ovat sosiaalinen, persoonallisuuteen perustuva, pedagogis-
kommunikatiivinen ja hallinnollinen pätevyys. 

Rehtorin pätevyys ei siis perustu valmiiden ratkaisutapojen ja toimintamallien mekaa-
niseen hallitsemiseen. Hyvään johtamistulokseen ei myöskään päästä sillä, että johtaja 
hallitsee pelkästään organisaation toimialueella tarvittavat teoreettiset tiedot ja taidot. 
Johtamisympäristö muodostuu organisaation sisäisestä ja ulkoisesta toimintakentästä ja 
niissä samanaikaisesti vaikuttavista vakaista ja epävakaista voimista. Ympäristön muutos-
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intensiteetti vaikuttaa olennaisesti johtajuuteen. Yhä harvemmin organisaatiot toimivat 
vakailla ja helposti ennustettavilla markkinoilla (Santalainen & Huttunen 1993, 50, Ruo-
hotie 1998, 9).  

Jotta organisaatio voidaan pitää toimintakykyisenä, on johtajan huomioitava ja hyö-
dynnettävä ulkoiset muutosvoimat (vrt. Santalainen et al. 1988, 9–10). Oppilaitoksen 
menestymisen edellytyksenä on, että rehtori kykenee arvioimaan niin koulutusjärjestel-
mässä kuin koko yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia. Jos oppilaitoksen henkilökunta 
saadaan ymmärtämään, miksi muutos tapahtuu, niin heidän ei tarvitse taistella muutosta 
vastaan. Tiedon hyväksikäyttäminen mahdollistuu, kun ymmärretään, mihin muutos joh-
taa. Muutos voi olla ennakoinnista huolimatta yllättävä, eikä se ole jatkoa millekään ai-
kaisemmin tapahtuneelle. Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti kouluissa ei enää voi-
da toimia yhden toimintatavan logiikalla, vaan tarvitaan uudenlaista ajattelua ja luovuut-
ta. (Ruohotie 1996, 13, Ruohotie & Honka 1997, 14.) 

On huomattava, että teoriamallit kuvaavat johtamista toimintojen keskinäistä logiikkaa 
ilmentävänä kehänä. Teoreettisesti suunnittelu tulee ensin ja sen jälkeen organisointi, to-
teutus ja arviointi. Tällaisen logiikan mukaan organisaatiossa on vain yksi pääsuunnitel-
ma, jota toteutetaan. Tällainen käsitys on rationaalisuudessaan epärealistinen. Käytännön 
johtamistoiminnot eivät viipaloidu kuvattuihin osioihin, koska vaiheet ovat ja esiintyvät 
toisiinsa kietoutuneina. Johtajat joutuvat laatimaan useita suunnitelmia johtamistyön eri 
vaiheissa. Johto joutuu siirtymään funktiosta toiseen seuraamatta funktioiden ideaalista 
sekvenssiä. Johtamistyö on systemaattinen verkosto eikä tietyssä järjestyksessä etenevien 
velvollisuuksien sarja. Kokonaisuudessaan varsin monet empiiriset tutkimukset viittaa-
vatkin siihen, etteivät johtamistyön teoreettiset erittelyt asetu kovin lähelle johtamistyön 
käytännöllistä arkea. Käytännön tasolla johtaminen noudattaa omaa logiikkaansa. (Lumi-
järvi 1985, 80–81 ja 86, Maddock 1995, 1.)  

Edellä kuvattu tarkoittaa sitä, että rehtorilla on samaan aikaan valmisteilla useita eri-
tasoisia ja eri vaiheessa olevia tehtäviä, jotka ovat usein vielä sidoksissa toisiinsa tai mui-
den organisaatioiden aikatauluihin. Esimerkiksi kevätlukukauden aikana suunnitellaan 
seuraavaa lukuvuotta, vaikka kuluvaa ei ole vielä ehditty arvioida. Rehtorilla on työpöy-
dällä eri vaiheessa olevia suunnitelmia mm. talousarviosta, tuntikehyksestä, opetusvä-
linehankinnoista, opettajamääristä. Näiden lisäksi hän joutuu ottamaan huomioon kunnan 
taloustilanteen, niin oman koulun kuin koko kunnan kuljetusjärjestelyt, oppilasmääräen-
nusteet, virkavapaat jne. Koulun johtamista vaikeuttaa vielä se, että joudutaan elämään ja 
sovittamaan toiminta kahden eri aikataulun mukaiseen toimintaan. Talousarvio on sidottu 
kalenterivuoteen, mutta opetuksen järjestäminen lukuvuoteen. 

5.2  Koulun johtamisen teoria – onko sellaista? 

Koulu on osa yhteiskuntaa ja sen tavoitteet nojaavat yhteiskuntapoliittisiin päämääriin. 
Rehtori toimii julkisen organisaation johtajana. Organisaatioteorioita tarkasteltaessa (koh-
ta 4.2) todettiin, että teorioiden suora soveltaminen kasvatusjärjestelmiin on ongelmallis-
ta, koska koulu poikkeaa organisaationa suuresti yksityisistä yrityksistä, joiden toiminnan 
tarpeisiin organisaatioteoriat on alun perin kehitetty. Temmes (1991, 22) pitää yrityssek-
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torin tarpeisiin kehitettyjen johtamisteorioiden käyttökelpoisuuden suurimpana esteenä 
niiden pirstoutuneisuutta ja käytettyjen näkökulmien kapea-alaisuutta. Yeakey (1990, 1) 
ja Bush (1995, 20–22) ovatkin päätyneet siihen, että kaikkia koulumuotoja kattavaa kou-
lun johtamisen teoriaa ei ole edes olemassa.  

Vaikka varsinaista teoriaa koulun johtamisesta ei ole olemassa tai sellaista on vaikea 
hahmottaa, yleiset johtamisteoriat antavat jäsentelypohjaa koulun johtamisen tutkimiseen 
ja ymmärtämiseen. Koulujen johtajuusteoriat perustuvat yhteen seuraavista yleisistä joh-
tamisteorioista tai useiden teorioiden yhdistelmiin. Seuraavassa on esitelty keskeisimpiä 
johtamisteorioita aikajärjestyksessä.  

1. Traditionaalinen tieteellinen liikkeenjohto (scientific management) perustuu Frede-
rick Taylorin ja hänen seuraajiensa ajatuksiin 1900-luvun alussa. Nopeasti laajenevan 
koululaitoksen rahoituksen ja suunnittelun ongelmat olivat jo tuolloin kasvaneet niin 
suuriksi, että muotoutuva kouluhallinto omaksui tieteellisen liikkeenjohdon periaat-
teet toimintansa perustaksi. Tässä teoriassa opettajat nähdään kouluun palkattuina 
opetussuunnitelman toteuttajina, joiden työtä on jatkuvasti tarkastettava ja kontrolloi-
tava. Johtaja on keskittynyt kasvatuksen ja koulutuksen välineisiin. Tavoitteet otetaan 
annettuina tai ainakaan niitä ei kyseenalaisteta. Ideologiset ja moraaliset kysymykset 
jätetään ulkopuolelle. Teoria vaikuttaa vieläkin käytännön kouluelämässä, vaikka sen 
periaatteet eivät sovellukaan nykyaikaan.   

2. Ihmissuhteiden koulukunta (human relations) syntyi vastalauseena edelliselle suun-
taukselle. Koulukunnan ajatukset perustuvat 1930-luvun demokraattiseen hallinnon 
käsitteeseen. Kouluun sovellettuna näkemys korosti opettajien ymmärtämistä koko-
naispersooniksi. Heidän sosiaalisia tarpeitaan pidettiin, varsinkin alussa, hyvin tär-
keinä. Näkemykseen liittyy voimakas työtyytyväisyyden vaatimus. Opettajan pitää 
myös tuntea olevansa hyödyllinen. Johtamistyyliksi tulee kuitenkin helposti ns. hällä 
väliä -johtaminen. Rehtorille on tärkeintä voittaa ystäviä, ja imartelutaktiikka on täl-
löin yleinen. Teorian mukainen johtamistapa oli hyvin yleinen 1930–1950-luvuilla. 
Vähitellen alettiin ymmärtää, että tehokas toiminta kouluissa ei kehity pelkästään 
opettajien onnellisuuden kautta. 

3. Uudistettu traditionaalinen tieteellinen liikkeenjohto (neoscientific management) oli 
seurausta siitä, että kiinnostus tieteelliseen liikkeenjohtoon virisi uudelleen. Traditio-
naaliselle ja uudistetulle mallille yhteistä oli kiinnostus kontrolliin, perusteltavuu-
teen, ennustettavuuteen ja tehokkuuteen, mutta keinot olivat epäpersoonallisempia 
kuin ennen. Opettajien toiminta ja opetusmetodit kiinnostivat edelleen, mutta enää ei 
keskitytty "tarkastuksiin" vaan käytettiin persoonattomia, standardoituja kriteeristöjä. 
Tieteen tehtäväksi nähtiin sosiaalinen kontrolli sekä ihmisten ja sosiaalisten instituu-
tioiden muokkaaminen siten, että tehokkaasti ja häiriöttä toimiva yhteiskunta oli 
mahdollinen.  

4. Inhimillisten voimavarojen teorian (human resources) mukainen näkemys ihmisestä 
ja hänen kyvyistään, tarpeistaan ja tyytyväisyydestään muistuttaa ihmissuhteiden 
koulukunnan omaksumaa näkemystä, mutta on huomattavasti tätä syvempi. Ihmis-
suhteiden koulukunta uskoo jaettuun päätöksentekoon, koska se lisää opettajien tyy-
tyväisyyttä. Se puolestaan johtaa tehokkuuteen koulun toiminnassa. Myös inhimillis-
ten voimavarojen koulukunta uskoo jaettuun päätöksentekoon. Jaettu päätöksenteko 
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lisää koulun tehokkuutta, mikä puolestaan lisää opettajien tyytyväisyyttä. Tyytyväi-
syys ei siten ole tavoite sinänsä, vaan seurausta jaetusta päätöksenteosta ja sen myötä 
saavutetusta tehokkuuden lisääntymisestä. Inhimillisten voimavarojen teorian mu-
kainen johtamistapa on osallistavampi ja henkilöstöä enemmän tukeva kuin ihmis-
suhteiden koulukunnan mukaisessa johtamisessa. (Sergiovani & Starrat 1988, 8–12, 
Burdin 1989, 123–124, Kurki 1993, 61–62, Miettinen 1994, 59–63.) 

Koulukuntien johtamisteorioiden pohjalta on pyritty rakentamaan yksityiskohtaisempia 
johtamisteorioita. Johtamistutkimusten keskeisenä tavoitteena on ollut löytää niin eri alo-
jen yhteisiä johtajuusnäkemyksiä kuin kullekin tuotannon tai elämän alalle ominaisia 
piirteitäkin. Johtamisesta on rakennettu teorioita monen eri tieteen näkökulmasta: sosio-
logiset teoriat organisaatiosta ja ryhmän johtamisesta, psykologiset teoriat mm. motivaa-
tiosta, kasvatustieteen pohjalta syntyneet teoriat, jotka liittyvät mm. organisaation kehit-
tämiseen, sekä liiketaloustieteelliset lähestymistavat. Johtamista koskeva mielenkiinto on 
enimmäkseen kohdistunut yksilön tärkeyteen, organisaation puitetekijöihin, organisaation 
rakenteeseen sekä ohjausjärjestelmien ja organisaation kulttuurin merkitykseen, ei niin-
kään itse johtamiseen. (Sarala 1988, 71, Peltonen 1990, 68–86, Gronn 1996, 25.)  

Vallitsevat käyttäytymistieteen painopistealueet ovat heijastuneet myös johtamista 
koskevaan tutkimukseen. Vielä 1950-luvulla etsittiin hyvän johtajan persoonallisia piirtei-
tä, sekä synnynnäisiä että opittuja. Seuraavalla vuosikymmenellä korostettiin johtamis-
tekniikoita, organisaation ohjantajärjestelmiä, laskentatoimea ja valvontamenettelyjä. 
Silloin painottui kontingenssi- eli tilanneteoria, mikä pyrki esittämään johtamisen moni-
tahoisena, ristiriitaisena ja tilanteiden mukaan muuttuvana toimintana. Tarkastelutapa on 
pitkälti behavioristinen, johtamisen ulkoisiin toimintoihin painottuva. 1980-luvulla oli 
tyypillistä johtajan oman tunne- ja tahtoelämän korostaminen, mikä ilmenee mm. tavoite- 
ja tulosjohtamista koskevissa johtamismalleissa ja -teorioissa.  

1990-luvulla tavoite- ja tulosjohtamisen rinnalla alettiin puhua myös strategisesta ja 
sosiaalisesta johtamisesta, tiimi-, visio-, muutos-, laatu- ja yhteisjohtamisesta sekä oppi-
van ja avoimen organisaation johtamisesta. Tämä oli seurausta siitä, että monia niistä 
toiminnoista, jotka aiemmin tuntuivat kuuluvan vain johtajalle, pidettiin yhä suuremmas-
sa määrin kaikkien työntekijöiden omien vastuualueiden luonnollisina osina (Their 1994, 
19, Ruohotie 1998, 154–162, Juuti 2001, 229–299.) Nopeasti muuttuvien, epävarmojen ja 
arvaamattomien olosuhteiden vuoksi on kiinnostuttu uudelleen myös karismaattisesta 
johtajuudesta (Salminen 1993, 101). Gronnin (1996, 14–15) mukaan siinä voidaan erottaa 
neljä johtamistapaa: uudistava, karismaattinen, visionaarinen ja toteuttava. Niillä kaikilla 
on vastineensa myös tämän päivän rehtorien tavassa johtaa kouluaan. 

Juuti (1992) on päätynyt siihen, että vaikka tilanneteoriat ovat olleet jo pitkään johta-
misteorioiden valtavirtana, nekään eivät ole kyenneet selittämään johtamisen onnistumis-
ta tai epäonnistumista paremmin kuin piirre- tai käyttäytymisteoriat aikoinaan. Piirreteo-
riat vakuuttivat tutkijat siitä, että johtajan ominaisuudet on otettava huomioon ainakin 
valintatilanteessa. Käyttäytymisteorioiden avulla pystyttiin erottamaan johtamiseen vai-
kuttavat perusulottuvuudet ja luokittelemaan johtamistyylit. Näiden käyttäytymistyylien 
luotettavakaan tunteminen ei kuitenkaan sinänsä auttanut selvittämään, miksi jotkut esi-
miehet menestyivät ja jotkut eivät.  

Tilanneteoriat ovat vakuuttaneet tutkijat siitä, että tehokkaat johtamistavat ovat tilan-
nespesifejä. Piirreteorioiden, käyttäytymisteorioiden ja tilanneteorioiden tutkimustulokset 
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ovat osittain ristiriitaisia. Tämä aiheutuu ainakin osittain siitä, ettei mikään omaksutuista 
viitekehyksistä riittävästi ota huomioon muita näkökulmia. Mikäli voitaisiin kehittää mal-
li tai teoria, jossa otettaisiin huomioon sekä piirreteoreettinen, käyttäytymistieteellinen 
että tilanneteoreettinen viitekehys, voitaisiin edetä kohti johtamiseen liittyvien tekijöiden 
todellista ymmärtämistä. Organisaatio- ja johtamisajattelua olisikin kyettävä nopeasti 
uudistamaan aivan uudenlaista lähestymistavoista kuin ennen. (Emt. 196.) Juuti (2001, 
381) ehdottaakin, että nykyistä laskelmoivaa ja analyyttista perustaa tulisi uudistaa tutki-
malla johtamista tarinalliselta pohjalta. 

5.3  Tavoite-, tulos- ja laatujohtamisesta 

Käsittelen seuraavassa tarkemmin tavoite-, tulos- ja laatujohtamista, koska nämä ovat 
olleet keskeisimpiä johtamisteorioita kunnallisessa johtamisessa. Koulun johtamisen kan-
nalta tämä on perusteltua siksi, että koulu on osa kunnallista organisaatiota. 

Tavoitejohtaminen oli vallalla 1970-luvulla. Sen voidaan katsoa olleen pitkän ja moni-
vaiheisen prosessin tulosta siirtymisestä hierarkkisesta ja osittain autoritaarisesta valvon-
nasta neuvontaan ja ohjaukseen (ks. esim. Ahlstedt et al. 1977, 61). Malli osoittautui huo-
nosti toimivaksi kunnallisessa organisaatiossa, esimerkiksi koulussa. Ruohotie ja Honka 
(1999, 137) ovat kuitenkin sitä mieltä, että tavoitejohtamisen johtamisidea eli toiminnan 
tavoitteellisuus on yhä edelleen käyttökelpoinen. Tavoitejohtamisen ongelmaksi muodos-
tui se, että arjen monimutkaisuus yksinkertaistettiin puhumalla avaintehtävistä ja keskit-
tymisestä konkreettisesti mitattavissa oleviin tavoitteisiin. Johtajan tarvitsi keskittyä vain 
avaintehtäviin ja tiettyihin tunnuslukuihin, kaikki muu oli turhaa. Vaikka tavoitteena oli 
neuvonta ja ohjaus, johtamisesta puuttui ihmiskeskeinen näkökulma. Eräissä tutkimuksis-
sa tavoitejohtamisen epäonnistumisen syyksi on nähty se, että tulos- ja tavoitetietoiset 
esimiehet yrittivät soveltaa sellaisenaan tavoitejohtamista valta- ja rooliorientoituneisiin 
organisaatioihin, jotka ovat yleensä hyvin jäykkiä ja säänneltyjä ja joilla on pyrkimys 
asettaa menettelytavat ja toimintavarmuus tärkeydessä tehtävien ja tehokkuuden edelle. 
(Virkkunen et al. 1986, 82, Santalainen et al. 1988, 35–36, Juuti 2001, 247 ja 254.)  

Suomessa tulosjohtaminen perustuu 1970-luvun loppupuolella kokoontuneiden kon-
sulttien pohdintoihin (Nissinen 1990, 44). 1980-luvun vaihteessa tavoitejohtaminen alkoi 
väistyä ja tulosjohtaminen valtasi alaa. Tulosjohtamisen käyttöön ottamista kuntien hal-
linnossa edisti valtionhallinnon siirtyminen tulosohjaukseen ja siihen perustuvaan johta-
misjärjestelmään (Nivala 1999, 32). Tulosjohtamisajattelu pohjautuu näkemykseen, että 
mikään organisaatio ei ole instituutio, arvo sinänsä, vaan ihmisten ja ihmisryhmien järjes-
täytynyt muoto tiettyjen aikaansaannosten eli tulosten toteuttamiseksi. Se korostaa tietoi-
sen tahtomisen merkitystä. Laajasti ottaen tulosjohtaminen prosessina alkaa organisaation 
haluttujen tulosten syvällisestä pohdinnasta ja päätyy näistä johdettujen henkilökohtaisten 
avaintulosten toteutuksen seurantaan. Prosessin perusvaiheet ovat tulosten määritys, nii-
den toteutus ja seuranta. (Virkkunen et al. 1986, 47–65).  

Tulosjohtamisajattelu ei muodosta mitään yhtenäistä johtamisteoriaa. Sitä voidaankin 
pitää yleisenä organisaation toiminnan viitekehyksenä, jossa johtajuutta pidetään toimin-
nallisena osana organisaation tuloksen tekemistä. Tulosjohtamisen ihmiskäsitys esitetään 
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avaraksi, jatkuvaan henkilökohtaiseen kasvuun kannustavaksi sekä tuloksen suuntaan 
toimimisesta palkitsevaksi sekä humanistiseksi, jonka mukaan ihminen nähdään inhimil-
lisenä voimavarana sekä omaa että organisaation elämää varten. (Nivala 1999, 32). Oi-
kein toimittuna se voi olla kaikkea tätä, mutta yksipuolinen keskittyminen pelkästään 
tulostavoitteisiin voi myös johtaa hyvin epäinhimilliseen toimintaan.  

Käytännössä tulosjohtamisessa toistetaan paljon samoja teemoja kuin tavoitejohtami-
sessa. Tässä mielessä tulosjohtamista voidaan pitää tavoitejohtamisen kehittyneempänä 
muotona. Myös kunnissa suuntaukset nähdään hyvin samanlaisina. Koulutoimenjohtajien 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voi päätellä, että monissa pohjoissavolaisissa 
kunnissa molempia nimityksiä käytetään samansisältöisesti tai rinnakkain. Sekavaan ti-
laan on vaikuttanut myös koulutus. Esimerkiksi Kunnallisopiston ylimmän johdon koulu-
tustilaisuuksissa vielä 1980-luvun loppupuolella ei tehty eroa suuntausten välillä, vaan 
johtamisjärjestelmiä pidettiin toistensa synonyymeinä tai niistä puhuttiin rinnakkain.  

Tulos- tavoitejohtamisen ideologiat on sisäistetty kunnissa hyvin eri tavalla. Joissakin 
pohjoissavolaisissa kunnissa uusiin johtamisjärjestelmiin siirryttiin suunnitelmallisesti ja 
henkilökunnalle järjestettiin perusteellinen koulutus, mutta monissa kunnissa ne otettiin 
käyttöön suunnittelematta ja ilman uuteen järjestelmään perehdyttävää koulutusta. Seura-
uksena kuntien erilaisista toimintastrategioista on ollut, että kunnissa ja sitä kautta kou-
luissa osataan esimerkiksi toiminta-ajatuksen laatiminen, tuloskeskustelujen käynti, ta-
voiteasettelu ja seuranta hyvin eritasoisesti. 

Jo aikaisemmin mainitussa ensimmäisessä koulunjohdolle suunnatussa kirjassa ”Kou-
lun johtaja ja muuttuva koulu” (Suomen Kaupunkiliitto & Suomen Kunnallisliitto 1983) 
otetaan kantaa myös koulun tulosvastuuseen. Kirjan mukaan koululla on perinteisesti 
ollut hyvin ihanteelliset, mutta laajat ja väljät tavoitteet. Koululta ja koulutoimelta edelly-
tetään tulosvastuuta, mutta koulun tuloksellisuus tarkoittaa koulussa ennen muuta kasva-
tus- ja opetustavoitteiden toteutumista. Koulua on aina seurattu hyvin tarkasti sen ulko-
puolelta. Luottamushenkilöt, tarkastajat ja ennen kaikkea lasten vanhemmat ovat reagoi-
neet nopeasti, mikäli koulun toiminnassa on havaittu epäkohtia. Harva instituutio on tar-
kemman silmälläpidon alainen kuin koulu on ollut ja on edelleen. (Koski 1983, 23–25, 
Toivonen 1983, 74–75.) Tulosvastuuta pohtiessaan kirjoittajat ovat sitä mieltä, että tulos-
ten saavuttamista koulussa on hyvin vaikea määritellä ja mitata. Kirjassa herätetään myös 
kysymys, miten tulosvastuuajattelu vaikuttaa koulun johtajan työhön ja vastuuseen.  

Edellä esitetty kannanotto vastaa hyvin myös tämän päivän koulujen suhtautumista 
toimintansa systemaattiseen arviointiin. Myös tulosajattelumallin vastustaminen on ollut 
hyvin yleistä koulun piirissä työskentelevien keskuudessa. Vastustajat ovat siinä oikeassa, 
että mallia ei voi siirtää suoraan kouluun, mutta toiminnan arviointia ei voi myöskään 
kokonaan sivuuttaa mahdottomana tehtävänä. Toiminnan parantamisessa ja kehittämises-
sä on Hämäläisen ja muiden (1993, 5–6) mukaan kyse perimmältään siitä, että työnteki-
jän on itsensä arvioitava saatuja tuloksia, mutta samalla hänen tulee ottaa huomioon myös 
muiden tekemiä arviointeja työstään.  

Tulosjohtamisen haastajaksi on noussut kokonaisvaltainen laatujohtaminen. Siinäkään 
ei ole kokonaan hylätty taloudellisia arvoja, mutta ne on jätetty taka-alalle ja esiin on 
nostettu laatu, asiakkuus ja prosessit (Juuti 2001, 262). Laatujohtaminen ja laatuajattelu 
ovat koko organisaation toimintaan suuntautuva ajattelutapa samalla tavalla kuin tulos-
johtaminenkin. Laatujohtaminen ei myöskään ota kantaa itse johtajuusilmiöön. Sen sijaan 
se ohjaa johtajaa ja muita organisaation jäseniä pohtimaan keskeisiä toiminnan laatuun 
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vaikuttavia tekijöitä. Laatujohtamisen juuret ovat toisen maailmansodan jälkeen kehite-
tyssä laatupiiriajattelussa. Laatujohtaminen on muotoutunut vähitellen samalla tavalla 
kuin tavoite- tai tulosjohtaminenkin. Se on saanut uusia muotoja ja erilaisia määrittelyjä 
sitä kautta, että sen perusasettamuksia on sovellettu eri tavoin erilaisten organisaatioiden 
tarpeisiin. (Nivala 1999, 34.) 

Tänä päivänä laatujohtaminen liitetään ISO 9000 -standardistoon ja kokonaisvaltai-
seen laadun hallintaan TQM (Total Quality Management) -ajatteluun. Kokonaisvaltaisen 
laadunhallinnan periaatteita on muokattu koskemaan myös kasvatusorganisaatioiden toi-
mintaa. Tällöin siitä on käytetty termiä kasvatuksen laadun hallinta TQE (Total Quality 
Education). Järjestelmän toiminnan lähtökohtana on asiakas ja hänen tarpeensa. Laadun 
määritteleminen riippuu myös määrittelijästä, valittavista kriteereistä ja mittaustavoista. 
Oppilaitosten laatumäärittelyt korostavat osin erilaisia näkökulmia, mutta yhteneväisyyttä 
löytyy viittauksissa oppilaitoksen toimintaprosesseihin ja asiakkaisiin. Koulutuksen laa-
dunhallinnassa ensisijaisena asiakkaana on oppilas. (Jarnila 1998, 139, Nivala 1999, 35.) 
Juuti (2001, 276–278) kritisoi laatujohtamisessa standardien, auditointien ja laatupalkin-
tojen käyttämistä. Laatustandardien käyttö hänen mukaansa johtaa todennäköisesti byro-
kratian pönkittämiseen ja lisääntymiseen. Laatujohtaminen on sekoittunut tulosjohtami-
seen ja muuttunut diskurssiksi, joka vahvistaa perinteistä johtamistapaa, vaikka alun perin 
sen piti muuttaa johtamista.  

Aivan kuin tulosjohtamisen yhteydessä, opettajat ovat vastustaneet laatuun liitettyä ul-
kopuolista arviointia vedoten kasvatustyön ainutlaatuisuuteen. He pitävät koulua muista 
laitoksista poikkeavana organisaationa, jota ei voida johtaa liikkeenjohdon opein. Raivo-
lan (2000) mielestä oppilaitos on kuitenkin taloudellinen, poliittinen ja hallinnollinen 
yksikkö, ja sillä on laaja tarttumapinta muihin instituutioihin, mikä pakottaa koulunkin 
toimimaan yhteiskunnan kokonaisjärjestelmän kiinteänä osana. Rajattomien palveluodo-
tusten ja rajallisten voimavarojen ristiriita koskee kouluakin: mitä tehokkaammin ja tu-
loksellisemmin voimavarat voidaan käyttää, sitä useampaa nykyistä tai tulevaa asiakasta 
voidaan palvella. (Emt. 6.)  

Koulutoimen ylin johto pitää tärkeänä, että laatujohtaminen juurtuu kouluihin. Hirven 
(1996) mukaan koulutuksessa tarvitaan rytmin vaihdosta, joka tarkoittaa koulutuksen 
laadun parantamista ja jopa intohimoa laatuun. Hirvi esittää, että laatujohtamisessa ei ole 
varsinaisesti kyse uudesta johtamisopista eikä toimintakulttuurista, vaan olemassa olevan 
toimintamallin kehittämisestä ja monipuolistamisesta. Laatu tarkoittaa pelkistetysti asioi-
den oikein tekemisen lisäksi sitä, että tehdään oikeita asioita. Hän jäsentää koulutuksen 
laadun seuraaviksi perusasioiksi: 

− parempi oppiminen 
− oppimiselle ja kasvamiselle suotuisan kouluyhteisön kehittäminen 
− opetuksen ja muun koulun toiminnan kehittämisen innovointi 
− oppilaitosten keskinäisen yhteistyön lisääminen 
− oppilaitoksen avautuminen ympäristöön 
− koulutuksen tuloksellisuus. 

(Emt. 55–56 ja 95–98.) 

Systemaattisimmin laatujohtamista yritettiin tuoda kouluihin, kun vuonna 1994 Kuntalii-
ton omistama Efektia käynnisti Oppi- ja laatu - hankkeen, jossa laajimmillaan on ollut 
mukana nelisenkymmentä kuntaa ja noin 400 oppilaitosta. Hankkeen keskeisenä tavoit-
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teena oli laadunhallintajärjestelmän aikaansaaminen koulutuspalveluihin. Siinä laatu 
määritellään toimintatavoiksi, arvoiksi, päämääriksi ja tavoitteiksi, joita koulu pitää tär-
keänä ja tavoittelemisen arvoisena. Tärkeää on ottaa huomioon asiakkaiden tarpeet ja 
toiveet sekä niiden tyydyttäminen. Hanke hiipui alkuperäisessä muodossa, niin kuin koko 
laatujohtamiskeskustelu yleissivistävissä kouluissa, kun vuosikymmenen loppupuolella 
voimavarat suunnattiin arviointiin. Opetusministeriö esittääkin koulun kehittämistavoit-
teissa, että huomio tulee edelleen kiinnittää koulutuksen laatuun, mutta laatu varmistetaan 
lähinnä arvioinnin kautta. 

Vuoden 1998 perusopetuslaissa (As.kok. 1998/628) ja lukiolaissa (As.kok 1998/629) on sää-
detty, että koulujen tulee arvioida omaa toimintaansa. Opetushallituksen mukaan tuloksellisuu-
den osa-alueita ovat opetustoimen vaikuttavuus, tehokkuus ja taloudellisuus (Opetushallitus 
1995). Kuviossa 6 on esitetty nämä koulutuksen tuloksellisuuden osa-alueet. 

Kuva 6. Koulutuksen tuloksellisuuden osa-alueet (ks. esim. Opetushallitus 1995, 34). 

Jakku-Sihvonen (1994, 12–13) on sitä mieltä, että toiminta on taloudellista silloin, kun 
taloudelliset resurssit käytetään päämäärän saavuttamisen kannalta edullisimmin. Tehok-
kuutta on opetuksen ja koulujärjestelmän toimivuus, joustavuus ja oikea-aikaisuus. Vai-
kuttavuus taas ilmenee yksilön ja yhteiskunnan myönteisenä kehittymisenä. (Emt.) 

Monet konsulttien kehittämät ja markkinoimat johtamissuuntaukset ovat olleet organi-
saatioiden erilaisuudesta johtuen koulun toimintaan varsin vaikeasti sovitettavissa. Tilan-
netta vaikeuttaa vielä se, että osittain koulun omista asenteistakin johtuen uudet toiminta-
tavat otetaan koulussa käyttöön varsin hitaasti. Viime vuosikymmeninä on monesti käy-
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nyt niin, että kun koulussa on alettu soveltamaan jotain johtamismallia, ollaan ympäröi-
vässä yhteiskunnassa jo siirtymässä uuteen malliin.  

Useat tutkijat (ks. Virkkunen 1994, 1) pitävät koulua vanhoillisena ja muutoksiin ky-
kenemättömänä. Tämä johtuu heidän mielestään siitä, että opetustyötä johdetaan koulun 
logiikan kannalta täysin vieraalla tavalla. Kouluja on pyritty ohjaamaan lähinnä tehdas-
johtamiseen ja byrokratiaan perustuvin ajatusmallein, koska tieteellinen johtaminen on 
tarjonnut koulutuksen laajentuessa ja koulujen kasvaessa taloudellisen ja tehokkaan hal-
linnollisen mallin aina näihin päiviin saakka. Johtajuuden keskeinen koetinkivi on, miten 
osataan ottaa huomioon ja priorisoida eri alueiden kehittämistarpeet pitäen kuitenkin or-
ganisaation kaikki alueet toiminnallisesti vireessä ja miten saadaan organisaatio toimi-
maan perustehtävänsä mukaisesti.  

5.4  Koulun johtamisen analysointia 

Aikaisemmin esitetyn kaksiulotteisen johtamismallin mukaisesti myös koulun johtaminen 
voidaan karkeasti jakaa tehtäväkeskeiseen (management) ja henkilöstökeskeiseen (lea-
dership) johtamiseen. Tehtäväjohtaminen sisältää hallinto-, opetussuunnitelma-, suunnit-
telu-, päätöksenteko- ja organisointitehtävien hoitamisen. Henkilöstöjohtamisessa taas on 
kyse erityisesti ihmissuhteista huolehtimisesta ja sen tosiasian hyödyntämisestä, että kou-
lu on sosiaalinen yhteisö, jonka voima on henkilöiden osaamisen yhteensovittamisessa ja 
yhdessä toimimisessa. (Erätuuli & Leino 1992, 5, Erätuuli & Leino 1993, 4, Gold 1998, 4.)  

Tehtävä- ja henkilöstökeskeisen johtamisen ulottuvuudet on kytketty usein myös joh-
tamisen hierarkkisiin tarkasteluihin. Eri johtamisen tasoina on eroteltu operatiivinen, tak-
tinen, strateginen ja institutionaalinen johtaminen. Institutionaaliseen johtamiseen sisäl-
tyy organisaation toiminnan legitimointi, strategiseen johtamiseen tavoitteiden asettami-
nen ja resurssien suuntaaminen, taktiseen resurssien yhdistäminen ja operatiiviseen joh-
tamiseen välittömän työn koordinointi sekä kontrollointi. Mitä ylemmästä hierarkiatasos-
ta on kyse, sitä enemmän toiminnassa painottuu asiajohtaminen. (Nakari 1987, 8.) 

Koulun johtamiskirjallisuudessa puhutaan tehtävä- ja henkilöstöjohtamisen ohella 
myös  hallintojohtamisesta (administration) ja pedagogisesta johtamisesta (pedagogical 
leadership). Pohjoismaisessa terminologiassa käytetään yleensä käsiteparia hallinnollinen 
johtaminen ja pedagoginen johtaminen. Hallinnointi on rutiinia, näkymätöntä taustatyötä 
ja edellytysten luomista. Pedagoginen johtajuus on kehittämistä, kokeilemista ja visioin-
tia. Siihen kuuluu uusiin asioihin perehtymistä ja ihmissuhdetyötä (Kurki 1993, 139). 
Hallinnollinen johtaminen ja pedagoginen johtaminen ovat tällöin hyvin lähellä käsitepa-
ria management ja leadership. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään myös käsi-
tettä instructional leadership, joka on suomennettu myös pedagogiseksi johtamiseksi. 
Tämä kuitenkin liittyy, toisin kuin Skandinaavinen määritelmä, johtamistapaan, jossa 
rehtorin kuuluu toimia opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa, ohjata tiukasti opetusta 
ja kasvatusta sekä ulottaa vaikutusvaltansa tehokkaasti luokan sisäiseen toimintaan. Hän 
observoi ja arvioi säännöllisesti opettajien toimintaa ja antaa siitä palautetta. (Taipale 
2000, 19.)  
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Gold (1996, 25) määrittelee hallintojohtamisen prosessiksi, jota tarvitaan toimintaoh-
jelmien täytäntöönpanossa. Sergiovanni (1991, 15) korostaa tämän lisäksi työskentelyä 
muiden kanssa ja avulla koululle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Stålhammar 
(1984, 25–26) puolestaan erottelee hallinnollisen ja pedagogisen johtamisen siten, että jos 
rehtori johtaa koulua laista itsestään lähtien, on kyse hallinnollisesta johtamisesta. Jos 
taas rehtori käyttää tai muuttaa sääntöjä koululle asetetun tavoitteen saavuttamiseksi, on 
kyse pedagogisesta johtamisesta.  

Johtajuuden käsitteiden määrittelyssä näyttää olevan vallalla kaksi suuntausta. Johta-
juuden keskeisiä käsitteitä käytetään joko toistensa synonyymeinä tai ne määritellään 
poikkeavien sisältöjen avulla (Strain 1996, 49). Käytännössä on hyvin vaikea määritellä 
ja erottaa, milloin koulua johdetaan pedagogisesti ja milloin hallinnollisesti. Selvimmin 
rehtorin hallinnollisia tehtäviä ovat mm. johtokunnan sihteerinä ja esittelijänä toiminen, 
opettajakunnan kokousten valmistelu ja johtaminen, koulun toiminnasta tiedottaminen, 
kansliatehtävistä huolehtiminen, opettajien tehtävien hoidon järjestäminen äkillisen es-
teen ilmaannuttua, luvan myöntäminen oppilaan poissaololle, arkistojen hoitaminen sekä 
viranomaisten määräämien tilastojen ja kertomusten laatiminen. (Koski 1983, 28–29.) 

Hämäläinen (1986) lähestyy koulun johtamista yleisten johtamismääritelmien kautta ja 
päätyy seuraaviin määritelmiin: 

1. Koulun johtamisella tarkoitetaan työskentelyä henkilökunnan kanssa ja sen avulla 
kouluyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksi. 

2. Johtaminen on toimintaa, joka pyrkii kouluyhteisön päämäärien ja tavoitteiden saavut-
tamisen varmistamiseen luomalla suotuisat olosuhteet työyhteisössä työskenteleville.  
(Emt. 26.) 

Johtamisen määritelmissä on keskeistä tavoitteiden saavuttaminen. Koulun omat tavoit-
teet muotoutuvat yhteiskunnan, kunnan ja koulun omien kehittämistarpeiden synteesinä. 
Tulos- tai tavoitejohtaminen ovat olleet kunnallisen johtamisen keskeisiä välineitä, joten 
on luonnollista, että koulun johtamiseen liitetään kiinteästi tavoitteiden saavuttaminen. 
Myös systeemiteorioihin perustuvissa malleissa korostetaan panos- ja tuotostekijöiden 
suhdetta.  

Niin kuin aikaisemmin todettiin monissa kunnissa siirryttiin tulosjohtamiseen hyvin 
pintapuolisen prosessin kautta. Tämän seurauksena hyvin monissa kouluissa ei ole arvos-
tettu tavoitteiden laatimista ja niiden seurantaa. Vasta nyt, kun laissa on velvoite arvioin-
nista, aletaan pohtimaan tavoitteiden asettamisen merkitystä. Tavoitteiden asettamisen ja 
seuraamisen tärkeyttä voidaan perustella myös Leithwoodin ja muiden (1994) havainnol-
la, että tuloksekkaat koulut käyttävät tavoitteita tehokkaasti päätöksenteon välineinä. 
Olennaista on, että tavoitteet ovat kirjoitettu julkilausumiksi ja niistä keskustellaan. Tär-
keää on myös huolehtia, että merkittävät päätökset ovat sopusoinnussa tavoitteiden kans-
sa, niiden saavuttamista seurataan ja tavoitteita uudistetaan. (Leithwood et al. 1994, 35.) 
John (1980, 2) on todennut, että organisaation tehokkuus laskee, jos sen jäsenillä tai yksi-
köillä on erisuuntaisia tavoitteita. Koulun johtamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa 
niitä koulun johtajan toimenpiteitä, joiden avulla saavutetaan kouluorganisaatiolle asetut 
ja sen itsensä asettamat tavoitteet. 
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5.4.1  Pedagoginen johtaminen 

Opetussuunnitelmassa määritellään koulutyön suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen 
keskeiset periaatteet (Opetushallitus 1994, 15). Opettajilla on pedagoginen vapaus ja vas-
tuu. Koulun johtaja vastaa koko koulun opetuskäytänteistä, joiden tulee noudattaa koulun 
visiota ja tehtävää. Tämä vaatii rehtorilta opetussuunnitelman ja -menetelmien tuntemista 
ja hallitsemista, mutta myös näiden aktiivista kehittämistä (Blum & Butler 1989, Tukiai-
nen 1999, 12.)  

Kunnallisliiton jo vuonna 1976 julkaisemassa kirjassa Pedagoginen johtaminen (Toi-
vonen 1976, 4–6) korostettiin pedagogisen johtamisen tärkeyttä, mutta samalla myönnet-
tiin sen olevan vaikea hallinnon alue, joka helposti unohtuu lisääntyneiden hallinnollisten 
tehtävien alle. Koulun johtajan ammattitaitoon kuuluu kyky tehdä päätöksiä ja jakaa joh-
tamiseen käytetty aika optimaalisesti tehtävä- ja henkilöstökeskeisten tehtävien kesken, 
mutta hänen tulee erityisesti huolehtia pedagogista asioista (Paisey & Paisey 1988, 62, 
Lonkila 1991, 107). Pedagoginen johtaminen voidaan katsoa kuuluvan osaksi tehtävä- ja 
henkilöstökeskeisestä johtamista tai erottaa se omaksi johtamisalueekseen. Tällöin sen 
perusulottuvuudet muodostuvat hallinnosta, opetustyöstä ja ihmissuhteista huolehtimises-
ta. Rehtorin näkökulmasta pedagogisuus voi olla samanaikaisesti sekä johtamista että 
kehittämistä.  

Kapeimmillaan pedagoginen johtaminen on opetustavoitteiden ja opetussuunnitelman 
toteuttamista ja kehittämistä, laajimmillaan koulun perusteellista muuttamista ja kehittä-
mistä, toisin sanoen koulun kaikkien jäsenten, oppilaiden, opettajien ja henkilökunnan kas-
vatuksesta ja kehittämisestä huolehtimista. (Lyytinen 1984, 5, Hämäläinen 1986, 10, Mah-
lamäki-Kultanen 1998, 6.) Rehtorit ovat ohjanneet ja kehittäneet opetusta myös luokka-
vierailujen ja opetuksen seuraamisen kautta. Vuoteen 1984 saakka laissa oli velvoite, että 
rehtorin tulee seurata opetusta. Tämän jälkeen opetuksen seuraaminen ja opetuksen kehittämi-
nen on riippunut paljon rehtorin persoonasta ja siitä, mitä asioita hän pitää tärkeänä ja mihin 
hän käyttää työaikaa. Osa rehtoreista vierailee luokissa, seuraa opetusta ja keskustelee paljon 
opettajien ja oppilaiden kanssa. Toiset taas johtavat koulua kansliasta ja pitävät tärkeämpänä 
hallinnollisia asioita ja taloutta. 

Leithwood ja Montgomery (1986, 8) esittävät, että olosuhteet vaikuttavat rehtorin toi-
mintaan ja sitä kautta oppilaiden oppimistuloksiin (kuvio 7). Ulkoisia tekijöitä eli olosuh-
teita ovat rehtorin rooliin kohdistuvat odotukset, työn monimuotoisuus, muiden osaami-
nen ja käyttäytyminen, kouluorganisaation luonne sekä rehtorin oma menneisyys (henki-
löhistoria). Rehtorin toiminta vaikuttaa koko koulun toimintaan, mutta myös suoraan 
luokkien toimintaan. Luokkahuonetekijöitä ovat opettaja, opetusohjelma ja sen painotuk-
set, opetusmenetelmät, resurssit, materiaalit, arviointimenetelmät, muistiin tallennusme-
netelmät, raportointimenetelmät, ajan- ja luokanhallinta, fyysinen ympäristö, luokan ih-
missuhteet sekä eri oppiaineiden integrointi. Koulun tason tekijöiksi he määrittelevät ko-
ko henkilökunnan koostumuksen ja osaamisen, fyysiset puitteet ja materiaaliset resurssit, 
suhteet ympäröivään yhteisöön, koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja kehittämishank-
keet, henkilökunnan sisäiset suhteet, suhteet koulun ulkopuolisiin henkilöihin ja opettaji-
en suhteet oppilaisiin vapaa-aikana. (Emt. 137 ja 170.) 
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Kuva 7. Rehtorin toiminta oppimismahdollisuuksien edistäjänä (Leithwood & Montgomery 
1986, 8). 

Malli havainnollistaa, kuinka rehtorin toiminta vaikuttaa eri tekijöiden kautta oppimis-
mahdollisuuksiin ja -tuloksiin. Se paljastaa myös pedagogisen johtamisen laajuuden ja 
haasteellisuuden. Opetussuunnitelma on keskeinen tekijä oppimistuloksissa ja rehtorilla 
on keskeinen asema sen toteuttamisessa ja kehittämisessä. Glatthornin (2000, 24–27) 
mukaan opetussuunnitelman uudistaminen tulisi tehdä kuitenkin yhdessä opettajien kans-
sa. Rehtoreilla on kokemuksien mukaan ongelmia ymmärtää, mitä tarkoittaa opetussuun-
nitelmatyön johtaminen ja vaikka he tietäisivät miten se tehdään, ongelmana on tehtävien 
moninaisuudesta johtuen ajan puute.  

Myös Blase ja Blase (1998, 210–211) esittävät tutkimuksiinsa perustuen, että rehtoreiden 
tulisi keskustella opettajien kanssa useasti ja avoimesti annetuista ohjeista ja tukea heitä 
opetustyössään. Opettajille tulisi myös antaa mahdollisuus keskustella kollegoidensa kanssa 
ja kehittää sitä kautta työtään. Rehtorin itsensä tulisi ymmärtää muutoksen ja uudistamisen 
tarpeellisuus ja saada myös opettajat ymmärtämään, että muutos on mahdollisuus. 

Stålhammar (1992) on luonut mallin, jonka avulla rehtori voi kehittää pedagogisen 
toimintalinjan viiden pedagogisen johtamistason kautta. Ensimmäisellä hallinnon tasolla 
rehtorin tulee varmistaa, että organisaatiota, hallintoa ja taloutta koskevat päätökset edis-
tävät koulun tavoitteiden saavuttamista. Pedagogisen johtajan tulee vapauttaa itsensä hal-
lintorutiineista mahdollisimman paljon. Toisena tasona on pysyvyys. Rehtorin tulee luoda 
koululle positiivinen ja vahva imago. Toimintakulttuurin tulee olla sellainen, että se antaa 
mahdollisuuden myös muutoksille. Koulun sosiaalinen rakenne vaatii dynaamisen identi-
teetin, jotta se tarjoaa perustan pedagogiselle muutostyölle. Kolmannella tasolla, joka on 
tukeminen, rehtori voi pedagogisena johtajana auttaa opettajia yksilöinä parantamaan ja 
kehittämään työtään. Tällöin rehtori on kiinnostunut yksilöistä ja heidän ammatillisesta 
kehittymisestään. Neljäntenä tasona tulee aloitteellisuus. Rehtori luo ilmapiirin, jossa 
kehitellään ideoita ja opettajakunta voi ja haluaa keskustella omista ideoistaan. Tämän 
tason tavoitteena on paremman oppimisen kehittäminen. (Emt.11–15.) 

Stålhammarin (1992) mukaan viides johtamisen taso on tavoitesuuntautuneisuus. Tällä 
tasolla on välttämätöntä, että rehtorilla on pedagogisena johtajana kyky muotoilla, tulkita, 
arvioida ja välittää tietoa koulun tavoitteista sekä kykyä muuttaa yleistavoitteet arkipäi-
vän toiminnaksi. (Emt. 16.) Suomessa mallin toteuttaminen on ollut vaikeampaa kuin 
Ruotsissa, jossa on pedagogisen johtamisen alueelle luotu oma viranhaltijakunta. Suo-
messa rehtori vastaa koulun kokonaisjohtamisesta, johon kuuluvat myös pedagogiset asi-
at. Esitys hallintorutiinien vähentämisestä on teoreettisesti perusteltua, mutta normien 

 ����2	��	

������&
2����&
	���(�	

$�����
	���(�	

 ��������%�2	����
	�����	�



 63

purkamisen ja tehtävien delegoimisen myötä hallinnollisten tehtävien määrä on 1990-
luvulla kasvanut. Vain suurimmissa kouluissa osa rehtorin tehtävistä voidaan siirtää apu-
laisrehtorille tai koulusihteerille. Opettajien työaikajärjestelmästä johtuen rehtori voi 
hyödyntää opettajakuntaa hyvin rajallisesti.  

Suomalaiset pedagogisen johtamistutkimuksen tulokset poikkeavat toisistaan. Vaher-
van (1984, 93) tekemän rehtoreiden ammattikuvaa ja koulutustarvetta koskevan tutki-
muksen mukaan rehtori on ennen kaikkea pedagoginen johtaja, jonka tärkeimpiä tehtäviä 
ovat oma opetustyö, koulutapahtumien seuraaminen, työjärjestyksen laadinta, oman kou-
luyhteisön toiminnan tarkkailu ja arviointi sekä koulutyölle asetettujen opetus- ja kasva-
tustavoitteiden saavuttamisen arviointi (Emt. 93). Hämäläisen ja muiden (1987) saama 
tulos on erilainen. Rehtorit kokivat, että heidän tulee huolehtia ensisijaisesti hallintoteh-
tävistä, rutiinien pyörittämisestä, henkilösuhteiden hoidosta ja kasvatustehtävästä. Rehto-
rit näyttivät mieltävän työnsä enemmän hallintojohtajan kuin kasvatusjohtajan työksi. 
Pedagoginen johtaminen kuului vaikeiden ihmissuhdetaitojen alueelle, jolla toimimista 
pidettiin erityisen ongelmallisena tai jopa vastenmielisenä. (Emt. 42–44.) 

Lonkilan (1990) tutkimat rehtorit esittivät, että pedagogiseen johtamiseen kuuluu en-
nen kaikkea oppilaisiin ja opettajiin kohdistuvat tehtävät, koulun opetussuunnitelman 
kehittäminen, seurannan järjestäminen, koulun vuotuisen työsuunnitelman laatiminen, 
kodin ja koulun yhteistyö, koulun ihmissuhteiden hoitaminen sekä tiedottaminen. Rehto-
rit ilmoittivat käyttävänsä enemmän aikaa hallintojohtamiseen kuin pedagogiseen johta-
miseen. Rehtorit kertoivat myös, että he haluaisivat painottaa pedagogista johtamista 
enemmän, jos saisivat siihen täydennyskoulutusta ja tukihenkilökuntaa olisi enemmän. 
(Emt. 53–59, 72.)  

Erätuuli ja Leino (1992) päätyivät rehtorin pedagogista johtajuutta käsittelevässä tut-
kimuksessaan saman suuntaiseen tulokseen kuin Hämäläinen ja muut (1987) ja Lonkila 
(1990). Rehtori todettiin hallintotehtäviä painottavaksi, hyvää yhteistyöhenkeä korosta-
vaksi ja näkymättömäksi virkamieheksi, joka jättää pedagogisen kehittelyn opettajille. 
Hän on spesialisti hallintosektorillaan ja käyttää siihen paljon aikaansa ja on siten taval-
laan opettajakuntansa luottomies. Hyvin harvoin hän puuttuu oppilasarvosteluun tai pyr-
kii vaikuttamaan siihen. Rehtoreiden käsitykset erosivat hyvin vähän eri kouluasteiden 
välillä. Vain lukiossa valtakunnallinen päättökoe saa rehtorin kiinnittämään huomiota 
oppimistuloksiin. (Erätuuli & Leino 1992, 34–25.) Lukion tulokseen vaikuttaa ilmeisesti 
se, että ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat julkisia ja vaikuttavat sitä kautta suoraan kou-
lun maineeseen. Ylioppilaskirjoitukset mielletään mittaavan koulun opetuksen tasoa. Täs-
tä syystä lukion rehtorit ovat erityisen kiinnostuneita oppimistuloksista ja mahdollisim-
man hyvien oppilaiden rekrytoinnista (vrt. Gielen 1986, 275).  

Tutkimustulosten erilaisuus johtuu erilaisista tutkimustekniikoista ja käsityksistä siitä, 
mitä pedagoginen johtaminen on. Pedagogisen johtajuuden tutkimisen ongelmallisuutta 
lisää se, että pedagogiikka käsitteenä on varsin hajanaisesti määritelty. Se voi viitata kas-
vatusta koskevaan tieteelliseen teoriaan, tutkimukseen tai käytännön kasvatustyöhön (Sil-
jander 1988, 12). Todennäköisesti tuloksissa näkyy myös koulun hallinnollisen aseman 
muuttumisen vaikutus johtamisen vaatimustason kasvuun ja tehtävien määrän lisääntymi-
seen. Koulun johtajat kyllä ymmärtävät opettajina, että pedagoginen johtaminen on tärke-
ää, mutta ovat joutuneet myöntämään, että siihen ei lisääntyneiden tehtävien vuoksi enää 
riitä tarpeeksi aikaa.  
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Organisaatioiden jäsenet korostavat sellaista toimintaa, jota he pitävät sen toiminnassa 
tärkeänä. Koulun johtamisen keskeinen tavoite on opetuksen ja oppimisen tukeminen ja 
edistäminen. Rehtoreiden kanssa käymieni keskustelujen perusteella minulle on syntynyt 
sellainen kuva, että pedagoginen johtaminen terminä korostuu siksi, että koulun toimin-
nassa keskeisintä on oppiminen ja opettaminen eli pedagogiikka ja siksi, että johtajat ovat 
saaneet pedagogisen koulutuksen. Ongelmana kuitenkin on, että rehtoreiden on käytän-
nössä vaikea hahmottaa, mitä pedagoginen johtaminen on ja mitä se heiltä edellyttää. 
Rehtoreiden tulisi ensiksi sisäistää pedagogiset periaatteet ja johtaa niistä suunnitelmat ja 
toimenpiteet. Mahlamäki-Kultanen (1998) päätyi, pedagogista johtamista tutkiessaan 
esitykseen, että rehtorin tehtäväkuvaa selkeyttäisi, jos pedagogisen johtaminen  terminä 
korvattaisiin oppimisympäristön johtamisella tai oppimisedellytysten kehittämisellä, ja se 
olisi yksi tehtäväalue muiden tehtäväalueiden joukossa.  

5.4.2  Rehtorin roolin ristiriitaisuus ja vaativuus 

Roolilla tarkoitetaan ihmisen sosiaaliseen asemaan liittyviä käyttäytymisodotuksia, joilla 
on perusta arvoissa ja normeissa. Allardt (1995, 51–56) määrittelee arvot osaksi ihmisen 
symboliympäristöä. Arvot ovat ympäristöstä opittuja, yleisiä ja pysyviä sekä tavoitteita 
koskevia valintataipumuksia. Normit puolestaan ovat käsitteellisiä sääntöjä, jotka koostu-
vat käskyistä ja kielloista sekä sallituista ja suositeltavista teoista. Normit perustuvat aina 
arvoille ja niiden avulla pyritään tuomaan arvot käytännön toimintaan. Peruskoulun ja 
lukion opetussuunnitelmien perusteissa (1994) esitetyt kasvatusarvot noudattavat jälki-
modernissa yhteiskunnassa tärkeimmiksi määrittyneitä yhteiskunnallisia arvoja, joita ovat 
ihmisten välinen tasa-arvo, kulttuurinen ja yksilöllinen moninaisuus sekä myötäeläminen 
ja yhteistoiminta. (Antikainen et al. 2000, 21–28.)  

Roolin kokemisella tarkoitetaan osittain johtajan omaa tulkintaa ja näkemystä siitä, 
mitä johtajuus merkitsee, osittain työntekijöillä olevaa kokemusta johtajan roolista. Reh-
torin käyttäytymistä kouluorganisaatiossa säätelee hänen roolinsa tuossa järjestelmässä ja 
johtajan rooliin kohdistuvat erilaiset odotukset. (Kiehelä 1990, 9–10, Their 1994, 81–83, 
Ojala 1998, 22.) Johtamisrooleilla ja oman roolin tiedostamisella on siten keskeinen mer-
kitys rehtorin työn menestyksellisessä hoitamisessa. 

Mintzberg (1973, 96–99) jakoi johtamisroolit kolmeen pääryhmään. Henkilösuhderoo-
lissa johtaja toimii henkilöstön johtajana, yhdyshenkilönä ja keulakuvana. Informaatio-
roolissa hän toimii tarkkailijana, tiedottajana ja puolestapuhujana. Päätöksentekoroolissa 
johtaja on resurssien allokoija, yrittäjä, häiriöiden käsittelijä ja neuvottelija. James ja Vin-
ce (2001) kehittivät rehtoreiden omista roolikäsityksistä mallin, jossa pystyakseli kuvaa 
jännitettä rehtorin toiminnassa yksilöllisenä ja yhteisöllisenä johtajana. Vaaka-akselilla on 
rehtorin velvollisuus toimia lakien edellyttämällä tavalla ja toisaalta vastuu koulun kehit-
tämisestä (kuvio 8).  
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Kuva 8. Rehtoreiden kokemat roolit (James & Vince 2001, 310). 

Rehtori on koulun johtaja, joten hän vastaa viime kädessä sääntöjen noudattamisesta ja 
toiminnan lainmukaisuudesta. Yhteisöroolissa häneltä odotetaan yhteisön jäsenten osal-
listumisen mahdollistamista, demokraattisuutta, yksimielisiä päätöksiä ja hyvää ilmapii-
riä. Rehtorit kokevat, että he ovat henkilökohtaisesti vastuussa koulun tehokkuudesta, 
tuloksellisuudesta ja koulun kehittämisestä. Yhteisön jäsenten ja hallintoviranomaisten 
näkemykset rehtorin roolista voivat olla keskenään hyvin ristiriitaiset. (James & Vince 
2001, 310–311.) Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys näkyvät rehtorin arjessa myös siten, että 
hän joutuu valitsemaan suunnitelmia ja päätöksiä tehdessään massaratkaisujen ja oppilai-
den hyvinkin yksilöllisten vaatimusten välillä. Rehtorin roolia voitaisiin kuvata myös 
muilla ulottuvuuksilla, esimerkiksi valtakunnalliset päätökset – koulukohtaiset ratkaisut. 
Mallin olennaisin piirre on kuitenkin siinä, että se kuvastaa hyvin rehtorin roolin moni-
mutkaisuutta ja myös ristiriitaisuutta.     

Karjalaisen (1992) mukaan koulun välitön todellisuus muodostuu sen piirissä toimivi-
en ihmisten eriävän merkityksenannon ja intressien verkostosta. Ihmiset kokevat ja tulkit-
sevat ympäristön paineet sekä sovittavat henkilökohtaiset intressinsä toiminnassaan näi-
hin. He tulkitsevat todellisuutta ammattikuntansa näkökulmasta tietyn yhteiskunnallisen 
aseman ja toiminnallisen roolin haltijoina. Omasta näkökulmastaan he ymmärtävät todel-
lisuuden eri tavoin. Tästä seuraa se, että koulun johtajalla ja opettajalla on kaksi loogisesti 
ja reaalisesti erilaista näkemystä, ympäröivän maailman tulkintaa. (Emt. 6.) 

Johtajan persoonasta riippuu, miten hän toteuttaa johtamistehtävänsä. Sergiovanni 
(1991) jakaa persoonaan perustuvan johtamisen tunne-, tietämys- ja toimintajohtamiseen. 
Tunnejohtamiseen kuuluvat johtajan uskomukset, arvot, unelmat ja se, minkälainen on 
hänen henkilökohtainen visionsa. Tietämysjohtaminen tarkoittaa kykyä soveltaa käytän-
nöstä johdettuja teorioita kohdattaviin tilanteisiin. Toimintajohtamisessa toimenpiteet, 
päätökset ja johtamiskäytänteet institutionalisoidaan koulun ohjelmissa, toimintasuunni-
telmissa ja esitteissä. (Emt. 321.)  

Vain osa koulun johtajista perustaa johtamisensa tutkimustiedon ja tekniikoiden va-
raan. Monet rehtorit toimivat käytännöstä itse hankkimansa tiedon varassa ja hyväksi 
havaitsemallaan tavalla. Kuitenkin he voivat toimia menestyksekkäästi vain vakaissa olo-
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suhteissa. Johtaminen tapahtuu "ajopuuteorian” mukaan, jos rehtori ei tunne teorioita, hän 
ei osaa soveltaa niitä, hänellä ei ole riittävää kokemusta tai hän ei määrätietoisesti ohjaa 
toimintaa. Asiat käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne tulevat (Peltonen 1990, 86, Bush 
1995, 17).  

Yleiset organisaatioteoriat eivät ole yleensä tarkastelleet organisaatioita ja niiden joh-
tamista eri sukupuolten näkökulmasta. Johtamistapa on kuitenkin jonkin verran riippu-
vainen myös johtajan sukupuolesta. Asiantuntijaorganisaatioiden yhteydessä tätä näkö-
kulmaa ei voida sivuuttaa, sillä naiset ovat jo nyt menestyneet joustavasti organisoiduissa 
asiantuntijaorganisaatioissa paremmin kuin perinteisissä hierarkioissa. (Temmes 1992, 
142.) Sveiby (1990) uskoo, että naisten määrä johtajina tulee lisääntymään, koska monet 
niistä ominaisuuksista, jotka on liitetty ennen kaikkea naissukupuoleen, ovat luultavasti 
myös asiantuntijaorganisaationjohtajien menestystekijöitä. Yksi sellainen menestystekijä 
on konsensus, jonka saavuttaminen edellyttää sellaista johtajatyyppiä, joka hakee ratkai-
sun neuvottelemalla. (Emt. 87–88) 

Gray (1989) osoitti, että naisrehtoreiden johtamistavassa korostuvat huolehtivaisuus, 
luovuus ja intuitiivisuus, kun taas miehet painottavat kilpailullisuutta ja sääntömääräi-
syyttä (Bush 1995, 23). Tämä näkyy myös sillä tavalla, että naiset vierailevat säännölli-
sesti, mutta mieluummin epävirallisesti, luokissa ja haluavat päästä lähelle oppilaita. He 
korostavat myös konsultoivaa johtamistapaa, avointa ilmapiiriä sekä hyviä suhteita kou-
lun ja ympäröivän yhteisön sekä oppilaiden ja henkilökunnan välillä. (Coleman 1996, 
169, Sherman 2000, 138–139.) Tukiainen (1999) havaitsi, että mies- ja naisrehtoreilta 
odotetaan erilaista käyttäytymistä. Tästä syystä he vastaavat palautteen antamisessaan 
rooliodotuksiin. Naisrehtorit antavat positiivista palautetta ja miesrehtorit negatiivista 
palautetta. Miehet antavat enemmän kirjallista palautetta opetusmenetelmien heikkouk-
sista kuin naiset. Naisrehtorit asettivat koulun tavoitteet miesrehtoreita enemmän valta-
kunnallisten tavoitteiden perustalta ja työskentelivät saadakseen aikaan mahdollisimman 
monen periaatteisiin sopivia tavoitteita (Tukiainen 1999, 80, 91, ks. myös Hall 1998, 
119.) Stålhammar (1984, 52) totesi, että miespuolisten koulun johtajien oli helpompi an-
taa opettajilleen suurempia vapauksia ja itsenäisyyttä kuin naisjohtajien. 

Tukiaisen (1999) havainto rooliodotusten vaikutuksesta rehtoreiden erilaiseen käyttäy-
tymiseen saa tukea Leithwoodin ja muiden (1996) tutkimustuloksista, joiden perusteella 
he loivat nykyaikaisen koulun johtamisen luonnetta, syitä ja seurauksia kuvaan mallin 
(Kuvio 9).  

Kuva 9. Koulun johtamiseen vaikuttavat tekijät ja suhteet (Leithwood et al. 1996, 11). 

Mallin tavoitteena on esittää, mitä koulun johtajat käytännössä tekevät (rehtorin käytän-
teet) ja auttaa ymmärtämään koulun johtamista. Ulkoisia vaikutteita ovat rehtorin rooliin 
kohdistuvat odotukset, työn monimuotoisuus, muiden osaaminen ja käyttäytyminen, kou-
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luorganisaation luonne sekä rehtorin oma menneisyys (henkilöhistoria). Ne vaikuttavat 
hyvin merkittävästi rehtorin henkisiin prosesseihin, kuten persoonallisuuden piirteisiin 
(esim. avoimuus), tietoihin ja uskomuksiin (esim. mikä on parasta oppilaille), arvoihin, 
asenteisiin, tunteisiin sekä taitoihin. Ulkoiset tekijät vaikuttavat jokaiseen rehtoriin eri 
tavalla. Heidän onkin todettu toimivan hyvin eri tavalla riippuen siitä, miten he mieltävät 
työnsä. Rehtorin toiminta vaikuttaa koko kouluyhteisöön, mutta myös suoraan yksittäis-
ten luokkien toimintaan, oppilaisiin ja henkilökuntaan. (Leithwood et al. 1996, 11–27.) 

Rehtoriin kohdistuvista erilaisista ja ristiriitaisista odotuksista huolimatta hänen tulee 
varmistaa koulun perustehtävän mukainen toiminta sekä ryhmän sisäisen ja ulkoisen vuo-
rovaikutuksen sääteleminen. Opettajakunta tarvitsee johtajaa säilyttääkseen tai palaut-
taakseen toimintakykynsä. Johtajan tulee huolehtia siitä, että ryhmän toimintaa ja tuloksia 
arvioidaan riittävästi ja että ryhmän sisäiset ristiriidat ja ongelmat tunnistetaan ja ratkais-
taan. Johtajuuden menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää psyykkistä toimintaky-
kyä ja riittävää henkistä kypsyyttä, koska johtajaan kohdistuu huomattavia psyykkisiä 
paineita. Vaikka johtaja toimisi kuinka hyvin tahansa, hän joutuu tuottamaan myös pet-
tymyksiä ja frustroimaan alaisiaan jo siitäkin syystä, että päätökset syntyvät lähes aina 
kompromisseina, jotka eivät koskaan voi tyydyttää kaikkia (Lönnqvist 1995, 74 ja 78). 
Koska johtaja on ryhmän sisäisen ja ulkoisen todellisuuden yhteen sovittaja samoin kuin 
ryhmän sisäisten ristiriitojen vastaanottaja ja käsittelijä, hän joutuu jatkuvasti tekemisiin 
asioiden kanssa, jotka ovat joidenkin mielestä huonosti. Usein ajatellaan ongelmien ole-
van johtajan syytä, jolloin johtajasta kehittyy helposti ryhmän syntipukki.  

Johtamistoimintaa voidaan luonnehtia organisaation rajalla olemiseksi, joka merkitsee 
tiettyä etäisyyttä organisaation sisäisiin tapahtumiin. Johtajuuteen kuuluu valmius liikkua 
joustavasti organisaation sisälle ja sieltä ulos. (John 1980, 10, Lönnqvist 1999, 49.) Reh-
tori on perinteellisesti koettu yhdeksi portaaksi pitkässä ohjauksen, valvonnan ja päätök-
senteon ketjussa välittämässä ylempien tasojen ohjeita ja määräyksiä opettajakunnalle ja 
vastaamassa ylemmille tasoille siitä, että koulun työ sujuu määräysten mukaan ja häiriöit-
tä. Johtaja on ollut ikään kuin ylhäältä päätetyn hyvän koulunpidon takuumies. Rehtori 
kuvataankin usein tietynlaiseksi marginaali-ihmiseksi, joka joutuu hajottamaan itseään 
moneen suuntaan, koska opettajien lisäksi monet muutkin intressiryhmät kohdistavat 
odotuksensa häneen.  

Kuviossa 10 on kuvattu koulun johtamiseen liittyviä odotustahoja. Yhteiskunta odot-
taa, että rehtori vastaa koululle asetetuista tehtävistä johtamalla koulua päämäärien suun-
nassa ja organisoi toiminnan säädösten ja määräysten mukaisesti. Kunnan poliittinen ja 
virkamiesjohto määrittelevät kunnallisen koulutuspolitiikan päämäärät ja tavoitteet, jotka 
myös odotetaan täytettävän. Rehtorin oletetaan toimivan työnantajan edustajana. Henki-
lökunta kokee vastaavasti johtajan olevan esimiesroolissaan heidän edustajansa ja luovan 
työpaikalle hyvät ihmissuhteet, työaikajärjestelyt ja työnjaon. Vanhemmat ja oppilaat 
toivovat erityisesti hyviä oppimismahdollisuuksia ja oikeudenmukaista kohtelua sekä 
sitä, että rehtori toimii puolueettomasti selvittäessään ristiriitoja. Rehtorin odotetaan hoi-
tavan myös koulun kehittäjän roolin. Jos näin ei tapahdu, johtaja toimii helposti jopa ke-
hityksen jarruna. Siinä roolissa hän keskittyy rajoituksiin, ilmaisee pelkojaan ja epäluot-
tamustaan sekä puhuu virheistä ja saavuttamattomista haasteista. Voidakseen toimia ke-
hittäjänä on rehtorin luotava kouluun oppilaiden ja opettajien kehittymistä edistävät olo-
suhteet ja kehitysmyönteinen ilmapiiri.  
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Koulujen välinen kilpailu on lisännyt rehtoriin kohdistuvia paineita. Koulun on jatku-
vasti huolehdittava hyvästä maineestaan. Yhä herkemmin vanhemmat ohjaavat lapsensa 
toiseen kouluun, jos eivät ole tyytyväisiä koulun toimintaan. Rehtori joutuu jatkuvasti 
pohtimaan, lähteekö koulu mukaan johonkin uuteen kehittämishankkeeseen, seuraako se 
jotain uutta kasvatusvirtausta vai jatkaako se nykyisellä systeemillä. Koulun johtaja ja 
opettajat kuuluvat samaan ammattijärjestöön, joka edellyttää johtajan toimivan sen aset-
tamien periaatteiden mukaisesti.  

Oppilaita vastaanottavat koulut olettavat, että oppilaat osaavat opetussuunnitelmassa 
määrätyt asiat ja opiskelutaidot eikä vastaanottavan koulun tarvitse enää niihin palata. 
Johtajalla on oma käsityksensä siitä, miten koulua tulisi johtaa ja millainen on hyvä johta-
ja. Se, miten rehtori kokee odotukset, riippuu rehtorin omasta persoonasta ja johtajakäsi-
tyksestä. Rehtorin tehtävät voidaan odotuksien mukaan jakaa kolmeen ryhmään. Ensim-
mäisen ryhmän muodostavat tehtävät, jotka rehtorin pitää tehdä lakien, säädösten ja mää-
räysten perusteella, toisen ryhmän tehtävät, jotka muut haluaisivat hänen tekevän ja kol-
mannen tehtävät, jotka hän itse haluaisi tehdä. Näiden lisäksi opettajat voivat odottaa, että 
myös he voisivat hoitaa jotkut rehtorille kuuluvat tehtävät. 

Kuva 10. Koulun johtamiseen liittyvät odotustahot. 
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Rehtorilta ja opettajilta on viime vuosina odotettu myös perusteellista koulun toiminnan 
muuttamista. Ekholmin (1992) mielestä eräs keskeisistä peruskouluun suuntautuneista 
vaatimuksista on ollut sekä Ruotsissa että Suomessa koulujen sisäisen demokratian pa-
rantaminen. Koulujen tulisi luoda aiempaa kehittyneempiä työskentelytapoja oppilaitten-
sa keskuudessa ja kehittää yhteistyötä koulun aikuisten kesken. Koulun toiminnan suun-
nittelun tulisi myös olla kattavampaa ja järjestelmällisempää. (Emt. 16) 

Onnistuakseen peruskoulua koskevissa parannuksissa johtajien pitäisi ohjata henkilös-
tönsä uudistamaan työtapojaan. Sievering ja Cooper (1990, 209) korostavat, että opetuk-
sen uudistajien ja tutkijoiden odotukset lisäävät omalta osaltaan rehtoriin kohdistuvia 
paineita. Koulun johtajuuteen kuuluu taito elää hankkeiden kanssa, jotka ovat joko kes-
keneräisiä tai joilla ei ole selvää alkua ja loppua. Johtajan pitää myös ymmärtää, että kou-
lussa ei ole mikään asia itsestään selvää. Hänen tulee hyväksyä se, että resurssit ovat 
usein riittämättömät koulun toiminnan tavoitteisiin suhteutettuna.  

Rehtorin asemaa ei, ainakaan uran alkuvaiheessa, helpota valintaan liittyvät traditiot. 
Käsittääkseni edelleen on hyvin yleinen ajatus, että kun rehtori valitaan koulun opettaja-
kunnan keskuudesta, hän on silloin primus inter pares ja nauttii opettajakunnan enemmis-
tön luottamusta (vrt. Tarjamo 1979, 17, Michell 1990, 27–34). Opettajat odottavat, että 
rehtori edustaa heidän arvomaailmaansa ja uskovat, että tämä voi toteutua vain siten, että 
joku heistä jatkaa rehtorina. Käytännössä olen huomannut, että valinnassa on paremmat 
onnistumisen mahdollisuudet, jos rehtori tulee yhteisön ulkopuolelta. Muuten opettajat 
odottavat liiaksi, että rehtori on pares inter pares, eikä suvereeni asiantuntijaorganisaation 
johtaja. 

5.4.3  Johtamistyyleistä 

Koulun johtaminen jaettiin henkilöstö- ja tehtäväjohtamiseen (ks. kohta 5.1). Johtamistyylit 
voivat olla joko tehokkaita tai tehottomia riippuen olosuhteista ja vallitsevasta tilanteesta 
(esim. Peltonen & Ruohotie 1987, 62, Paisey & Paisey 1988, 48–51, Busher & Saran 1994, 
9). Tehokas johtaminen edellyttää tilanteen huomioon ottamista ja johtamistavan sovittamista 
siihen. Johtamistyylin valinta riippuu tehtävän luonteesta, organisaation historiasta, johtajan 
omasta ihmiskäsityksestä ja käsityksestä itsestään tietyn tehtävän suorittajana. Jokaisella joh-
tajalla on myös omat henkilökohtaiset ominaisuutensa, joista riippuu hänen johtamistyylinsä 
ja toimintansa tilannetekijöiden lisäksi.  

Reddin (1983) on havainnut, että osa johtajista on johtamistoimissaan enemmän tehtä-
väsuuntautuneita ja osa enemmän henkilöstösuuntautuneita. Johtamisen tehokkuuden 
lisäämiseksi hän kehitti näistä ulottuvuuksista neljä johtamiskäyttäytymisen perustyyliä, 
jotka on esitetty kuviossa 11. 
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Kuva 11. Neljä johtamiskäyttäytymisen perustyyliä (Reddin 1983, 11). 

Yhdentävä tyyli tarkoittaa sitä, että johtaja käyttää samanaikaisesti paljon sekä henkilöstö- 
että tehtäväjohtamista. Yhdentävä johtaja on mielellään osana asioita. Hän on olemuksel-
taan liittyjä ja yhteydessä työyksiköihin ja yksittäisiin työntekijöihin. Hän kommunikoi 
mielellään toisten kanssa ja pitää usein kokouksia. Alaisiaan hän arvioi sen mukaan, kuinka 
halukkaasti he liittyvät ryhmään. Hänen työntekijänsä ovat halukkaita ottamaan vastuuta. 
Eristyvässä tyylissä taas ei käytetä oikein kumpaakaan johtamissuuntausta. Eristyvä johtaja 
on kiinnostunut säännöistä ja menettelytavoista. Hän kiinnittää paljon huomiota virheiden 
korjaamiseen. Tällaisella johtajalla on tapana kirjoittaa enemmän kuin puhua. Alaiset arvos-
tavat varmuutta, joka johtajalla on. Jos asiat sujuvat huonosti, hän todennäköisesti ehdottaa 
valvonnan lisäämistä. (Reddin 1983, 28–29). 

Liittyvä johtaja hyväksyy asiat sellaisena kuin ne ovat. Hän nauttii pitkistä keskuste-
luista, joiden avulla uskoo oppivansa tuntemaan alaisiaan paremmin. Alaiset työskentele-
vät mielellään hänen kanssaan, mutta he kokevat saavansa liian vähän ohjausta. Omistau-
tuva johtaja dominoi helposti muita. Hän antaa alaisilleen paljon suullisia käskyjä ja ar-
vostaa heitä sen mukaan, miten paljon he tuottavat. Hänen alaisensa oppivat pian, että 
vain aikaansaannokset merkitsevät (Emt. 29–30.)  

Vastaavalla tavalla kuin Reddin (1983) kehitti neljä johtamisen perustyyliä on Stål-
hammar (1984) määrittelyt koulun johtamistyyleiksi säilyttäjän, sovittelijan, tuenantajan, 
aloitteentekijän ja uudistajan. Toisen ääripään muodostaa byrokraattinen toiminnan säilyt-
täjä, joka tekee päivittäiset hallinnolliset rutiinit. Toisessa ääripäässä on uudistaja, joka 
muuttaa aktiivisesti koulun toimintaa. Olennaista kuitenkin on, että hyvän johtajan tulee 
toteuttaa kaikkien edellä mainittujen johtamistyylien hyvät puolet. (Emt. 206–215.) Kai-
kissa hänen esittämissään johtamistyyleissä rehtori käyttää sekä henkilöstö - että tehtävä-
johtamista. 

Rehtorin tulisi muistaa ja huomioida johtamisen säätelyperiaatteet. Tilanteen huomi-
oon ottamisen -periaate tarkoittaa sitä, että toimenpiteitä säädellään tilanteen muutosten 
mukaisesti. Tässä on siis kysymys tilanteen ja työtehtävän välisestä suhteesta, joka mää-
rää, mitä toimenpiteitä tai menetelmiä on valittava ja missä järjestyksessä niitä on käytet-
tävä. Optimaalisuudella tarkoitetaan sitä, että mikä tahansa toimenpide tehoaa vain tiet-
tyyn rajaan asti. Vaihtelun -periaate tarkoittaa sitä, että vaihtelu saattaa parantaa menette-
lyjen tehoa, vaikka tilanne ei olisikaan muuttunut tai optimaalisuuden rajaa ei olisikaan 
ylitetty. (Peltonen 1990, 96–97.)  
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Leithwood ja muut (1994, 67) ovat todenneet, että taitavat rehtorit tuntevat ja käyttä-
vät erilaisia päätöksentekotapoja. Joskus he päättävät asian suoraviivaisesti, joskus taas 
päätöksenteko ja vastuu delegoidaan muille. Useimmiten päätöksentekoon käytetään laa-
jaa osallistumista. Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri yksimielisyys. Vähemmän 
taitaville rehtoreille on taas tyypillistä, että he eivät saavuta yksimielisyyttä, vaan pääty-
vät äänestyspäätökseen.  

Rehtorin olisi kyettävä muuntamaan johtamistapaansa myös opettajien kypsyystason 
mukaan. Aloittelevalle opettajalle sopii paremmin käskevä tyyli. Konsultoivaa johtamis-
tapaa kannattaa käyttää jonkin verran työtään hallitsevalle ja vastuuta omasta toiminnas-
taan ottaville henkilöille. Osallistavaa johtamistapaa voi käyttää työskenneltäessä melko 
itsenäisten alaisten kanssa. Ammatillisesti ja psykologisesti kypsiä ihmisiä ei tarvitse var-
sinaisesti johtaa tai edes ohjata. (Juuti 1989, 189–190.) Käytännössä tilanne ei ole näin 
yksiselitteinen. Saman kokemuksen ja koulutuksen saaneet opettajat voivat erota toisis-
taan niin työtavoiltaan kuin johtamisodotuksiltaan. Osa opettajista työskentelee mie-
luimmin ryhmässä ja yhteistyössä rehtorin kanssa, kun taas enemmän tehtäväorientoitu-
neet eivät välttämättä kaipaa kollegiaalisuutta tai tiimejä. Opettajakunnassa on henkilöitä, 
jotka odottavat rehtorilta selkeitä ohjeita ja sovittujen toimintatapojen ehdotonta noudat-
tamista, ja henkilöitä, jotka haluavat vapaammat kädet. Rehtori joutuu tasapainoilemaan 
näiden ryhmien odotusten välissä.  

Yksilön osaamisen kehittämistä hyödyntävää johtamista voidaan kutsua transformaa-
tiiviseksi eli uudistavaksi johtamistavaksi. Siinä johtavassa asemassa olevat tarjoavat 
työyhteisön muille jäsenille roolimalleja. Työyhteisön jäseniä myös innostetaan ja moti-
voidaan luomalla haasteita ja ohjaamalla merkitysten muodostumista. Luovuutta ja inno-
vatiivisuutta viritetään kyseenalaistamalla vanhoja tapoja ja olettamuksia. Erityinen huo-
mio kiinnitetään työyhteisön jäsenten yksilöllisiin suoriutumis- ja kasvutarpeisiin. (Ruo-
hotie & Hoikka 1999, 173.) Koulun kehittämisen haasteena Leithwood ja muut (1996, 8) 
pitävät rehtorin kykyä luoda kestävä ja yleisesti hyväksytty visio. Rehtorin tehtävänä on 
auttaa yhteisön jäseniä ylittämään vision saavuttamisessa esille nousevat esteet ja kehittää 
yhteisön jäsenten ongelman ratkaisukykyä.   

5.4.4  Tietämysjohtamisesta reflektiivisyyteen 

Organisaatioteorioita tarkasteltaessa havaittiin, että yleisten organisaatioteorioiden suora 
soveltaminen kasvatusjärjestelmiin on ongelmallista, koska koulu organisaationa poikke-
aa yrityksistä, joiden tehokkaan toiminnan tarpeisiin organisaatioteoriat on alunperin ke-
hitetty (ks. luku 4.2). Koulun todettiin olevan asiantuntijaorganisaatio, jonka kehittymi-
nen edellyttäisi oppivan organisaation toimintaperiaatteiden käyttöönottamista. Oppivan 
organisaation keskeisiä piirteitä ovat osaaminen, henkilökohtainen oppiminen, yhdessä 
oppiminen, vuorovaikutus, yhteistoiminnallisuus ja yhdenmukainen kuva päämäärästä 
sekä kyky uudistua. Oppiva organisaatio edellyttää muutosta organisaation rakenteissa, 
arvoissa, asenteissa, ihmiskäsityksessä, toimintatavoissa ja päätöksenteossa.  

Yritysjohtajiin verrattuna rehtoreilla on varsinaiseen johtamiseen vähemmän aikaa, 
koska rehtori toimii myös opettajana. Johtamiseen käytettävä aika riippuu koulun koosta 



 72

eli mitä pienempi koulu, sitä enemmän opetustunteja rehtorilla on. Yritykset ovat julkisia 
organisaatiota autonomisempia. Koulun johtaja toimii virkavastuulla, josta seuraa se, että 
hänen toimintamahdollisuutensa ovat rajoitetummat ja valvotummat. Koulun tavoitteet ja 
velvoitteet yhteiskunnallisena laitoksena ovat laajemmat ja usein ristiriitaisemmat kuin 
teollisuuslaitoksen. Rehtori joutuu erityisesti ottamaan huomioon koulussa olevien lasten 
ja heidän vanhempiensa sekä ympäröivän yhteisön vaatimukset. Erottavana tekijänä on 
myös se, että koulun työntekijöillä on hyvin monenlaisia rooleja: auktoriteetti luokassa, 
aikuinen, puheenjohtaja, asiantuntija ja työryhmän johtaja. Yritysjohtajalla on usein mah-
dollisuus määritellä henkilöstölle maksettavien palkkojen suuruudet. Kouluissa opettajilla 
on virkaehtosopimuksella yksityiskohtaisesti määritelty palkka. Mahdollisuus opettajan 
henkilökohtaisesta palkanlisästä päättämiseen on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä 
vain harvalla rehtorilla. 

Viime vuosina koulun ja liike-elämän johtamistavat ovat kuitenkin lähentyneet. Tähän 
on vaikuttanut koulun toimintaan kohdistetut vaatimukset tuottavuudesta ja tulosvelvolli-
suudesta sekä koulun toimintaympäristön muuttuminen avoimeksi, vuorovaikutteiseksi ja 
kompleksiseksi. Koulun toimintapolitiikan uudistamista edellyttää myös se, että koulujen 
ei ole aikaisemmin tarvinnut kilpailla keskenään esimerkiksi oppilaista, jolloin niiden 
olemassaolo on ollut turvattu ja massatuotantoon perustuva toiminta riittänyt. Koulut 
joutuvat entistä enemmän avautumaan, muuttamaan toimintatapojaan, panostamaan laa-
tuun ja yksilöllisiin ratkaisuihin (ks. esim. Davies 1996, 11–16, Gronn 1996, 19, Boyd 
1999, 283). Lukiot ovat markkinoineet itseään jo useita vuosia, mutta kilpailutilanne al-
kaa olla tuttu myös peruskouluille, varsinkin suurissa kaupungeissa, joissa on useita kou-
luja samalla koulunkäyntialueella. 

Yleissivistävän koulun johtamisen vaativuutta lisää muista organisaatioista poikkeava 
työaikajärjestelmä. Yleissivistävän koulun työ muodostuu kahdesta selkeästi erillisestä 
jaksosta, lukukaudesta. Niiden käynnistämiseen ja päättämiseen liittyy monenlaisia toi-
mintoja ja siksi niihin joudutaan käyttämään paljon aikaa. Jokaisen lukuvuoden alku 
merkitsee myös tietyllä tavalla uudelleen aloittamista, on uusia oppilaita, opettajia, oppi-
kirjoja, työjärjestyksiä, tuntimääriä jne. Erottavana tekijänä muihin organisaatioihin on 
myös se, että opettajien koulussa päivittäin viettämä aika on lyhyempi kuin muiden orga-
nisaatioiden jäsenten. Erilainen työaikajärjestelmä johtaa käytännössä siihen, että koulun 
muiden kuin opetustavoitteiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämiseen jää vain luku-
kausien keskiosat ja silloinkin yhteistä aikaa käytössä on hyvin vähän. Seurauksena on se, 
että rehtori joutuu muihin johtajiin verrattuna suunnittelemaan ja aikatauluttamaan työnsä 
paljon tarkemmin ja sijoittamaan tiettyyn asiakokonaisuuteen liittyvät tehtävät hyvin ly-
hyelle ajalle.  

Oman erityispiirteensä koulun johtamiseen luo se, että asiantuntijayhteisön johtaminen 
on paljon moniulotteisempaa kuin perinteellisen tuotantolaitoksen johtaminen. Tämä joh-
tuu koulun tehtävän vaativuudesta, mutta myös siitä, että alaisina toimivat asiantuntijat 
katsovat herkästi itsensä myös johtamisen asiantuntijoiksi (Nikkanen & Lyytinen 1996, 
33–34). He suhtautuvat esimieheen usein hyvinkin kriittisesti ja arvioivat johtamista 
usein kapea-alaisesti oman asiantuntijuutensa näkökulmasta huomioimatta kokonaisuutta. 
Voimakkaiden asiantuntijoiden vaatimusten paineessa johtaja saattaa mieltää omaksi teh-
täväkseen ainoastaan sen, että hän huolehtii asiatuntijoiden työn onnistumista tukevista 
sekä hallinnollista toimista. 
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Rehtorin asiantuntijuus on muuttumassa tietämisestä tietämyksen hallintaan, koska 
koulun johtamiseen liittyvä tieto ei ole enää yhdensuuntaista ja objektiivista vaan mo-
niarvoista, suhteellista ja subjektiivista. Uudessa asiantuntijaroolissa rehtorin tulisi kuun-
nella aktiivisesti opettajia keräten näin jatkuvasti tietoa ja palautetta koulun toiminnan 
kehittämiseksi. Johtamistyyli on monisuuntainen, mikä näkyy asioiden valmistelun ja 
päätösten delegoimisena ja hajauttamisena. 

Todellinen johtajuus kulminoituu tilanteissa, joissa on valittava selkeä linja useista 
mahdollisuuksista. Tällaiset johtajuusvaatimukset voivat olla monissa kouluissa täysin 
uusi elementti, sillä yksityiskohtaisen ja keskitetyn ohjauksen aikana strategisia päätöksiä 
tehtiin harvemmin koulun tasolla. Jos rehtori ei pysty johtamaan koulua, oppilaitos voi 
joutua ajelehtimaan ohjauksellisessa tyhjiössä. Toinen mahdollisuus on, että se ohjautuu 
vahvojen opettajapersoonallisuuksien mielihalujen suuntaan. Johtamisen vaativuutta ko-
rostaa vielä se, että asiantuntijayhteisön johdolla on hyvin rajalliset mahdollisuudet toi-
minnan ohjaamiseen käskyillä ja ohjeilla. Johtamisen tulisi perustua selkeään ja jäntevään 
strategiaan, johon kuluu yhteinen työnäky siitä, mitä halutaan olla, ja keskeiset linjat tä-
män toteuttamiseksi. (Virkkunen 1994, 62–78, Nikkanen & Lyytinen 1996, 32, 35, Otala 
1996, 65.) 

Vulkko (2001) on kollegiaalisuutta tutkiessaan selvittänyt päätöksentekoa kouluorga-
nisaatiossa. Kollegiaalisuudella tarkoitetaan yhteisesti asetun organisaation toiminta-
ajatuksen pohjalta käytyä keskustelua, jonka seurauksena syntyy yhteinen päätös. Kolle-
giaalisuus sopii erityisen hyvin kouluorganisaatioon, jonka henkilöstö koostuu ammatti-
laisista. Heidän auktoriteettinsa perustuu tietoon, koulutukseen ja asiantuntijuuteen. Kol-
legiaalisuus on nähty tärkeänä sekä koulun kulttuurin ja sosiaalisten normien luomisessa 
että koulun kehittämisessä oppivaksi organisaatioksi. Edellytyksenä kollegiaalisuudelle 
on yhteisössä vallitseva demokraattinen päätöksenteko. (Emt. 46–48.) 

Tämän päivän menestyville kouluille on ominaista, että opettajilla ja rehtorilla on yh-
teinen visio koulun tulevaisuudesta ja keinoista sen saavuttamiseksi ja että opettajat ovat 
mukana päätöksiä valmistelemassa ja tekemässä. Näin opettajista muodostuu yhteisö eikä 
vain yksilöitä, jotka opettavat ja toimivat toisistaan erillään. Tavoite- ja toimenpideohjel-
mien laadintaa käsittelevät kokoukset ovat säännöllisiä, hyvin johdettuja ja mielekkäitä. 
Yhteisöllisten johtamismallien keskeisiä piirteitä ovat tavoite päästä yksimielisiin päätök-
siin ja sitoutuminen yhteisiin arvoihin. (Bush 1995, 53, Bolam 1995, 150–154, Bell 
1998,119, Blase & Blase 1998, 3.)  

Viimeisen vuosikymmenen suuntaus suomalaisessa koulussa on ollut yhdessä työskente-
lyn lisääminen niin luokassa kuin opettajien keskuudessakin. Samoin opettajien yhteissuun-
nittelua on systemaattisesti lisätty. Johtamisen näkökulmasta se on ollut perusteltua mones-
takin syystä. Yhdessä työskenteleminen tekee johtamisen helpommaksi, koska rehtori voi 
jakaa tehtävien suunnitteluvastuun ja toteuttamisen useammalle henkilölle. Näin voidaan 
myös vahvistaa opettajien muitakin kuin opettamistaitoja. Opettajat myös sitoutuvat pa-
remmin päätöksiin, kun he saavat olla valmistelussa mukana (Glatthorn 2000, 138). 

Perinteisesti organisaatioissa on tarkasteltu, onko asetetut tavoitteet saavutettu. Jos ta-
voitteita ei ole saavutettu, arviointi on yleensä toteutettu arvioimalla kutakin tavoitetta 
kerrallaan. Oppivassa organisaatiossa arviointi on laajempaa. Siinä huomioidaan proses-
sia kokonaisuutena ja selvitetään myös ulkoisten tekijöiden vaikutukset. Mitä paremmin 
systeemin jäsenet ymmärtävät kokonaisuuden, sitä suurempi on yhteenkuuluvuuden tun-
ne, vastuu toiminnan kehittämisestä ja mahdollisuudet oppimiseen. Päätöksenteossaan 
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rehtorin tulisi hyödyntää opettajien kyvyt, näkemykset, kokemus, jo olemassa olevat pää-
töksenteon menettelymallit, päätöksenteon luonne ja kokemukset aiemmista päätöksistä. 
Koko kouluyhteisöä koskevissa asioissa rehtorin tulisi kuunnella koko organisaatiota ja 
pyrkiä löytämään yhteinen näkemys.  

Kouluorganisaatiossa voidaan nähdä sekä virallisia että epävirallisia osallistumisperus-
teita. Lainsäädäntö, johtosääntö ja virkaehtosopimus sekä velvoittavat että oikeuttavat 
opettajat osallistumaan koko koulua koskeviin päätöstilanteisiin. Rehtori on kuitenkin 
viime kädessä vastuussa niin tavoitteiden saavuttamisesta kuin tehdyistä päätöksistäkin. 
Koulu toimii yhteiskunnan keskiössä ja monet yhteiskunnan tai ympäröivän yhteisön 
muutostarpeet halutaan toteuttaa koulun kautta. Rehtorin ja koulun toimintaa pyrkivät 
ohjaamaan hyvin monenlaiset esimiehet, esimerkiksi eri asteilla toimivat luottamuseli-
met, yksittäiset luottamushenkilöt, valtion viranomaiset, kunnan viranomaiset, vanhem-
mat, etujärjestöt jne. Hallinnon moniportaisuuden vuoksi rehtori joutuu taiteilemaan näi-
den erilaisten ja usein hyvinkin ristiriitaisten ohjeiden ja tavoitteiden viidakossa yrittäen 
samalla johtaa koulua sen omien tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

Koulun kehittäminen oppivaksi organisaatioksi edellyttää, että opettajat kehittävät it-
seään voidakseen saavuttaa asetetut tavoitteet. Tällaisessa koulussa rohkaistaan ja salli-
taan yhteistoiminnallinen tavoitteiden muodostus ja se, että työntekijät koko ajan oppivat 
oppimaan yhdessä. Näkökulma on tulevaisuuteen vaikuttamisessa, ei säilyttämisessä ja 
sopeutumisessa. Painopiste on useiden henkilöiden oppimisessa sekä heidän osaamisensa 
yhdistymisessä. Koulu nähdään oppimisympäristönä, jossa olennaista on oppia omista ja 
muiden työntekijöiden kokemuksista. Tietoa levitetään kaikkialle organisaatioon. Olen-
naista on, että oppiminen yhdistetään organisaation toiminnan tavoitteisiin ja strategioi-
hin. Oppiva organisaatio on siis organisaatio, jolla on kyky luoda, hankkia ja siirtää tietoa 
sekä muuttaa omaa käyttäytymistään hankitun uuden tiedon ja uusien käsitysten mukaan. 

5.4.5  Koulun johtaminen tehokkuusvaatimusten paineessa  

Useimpien maiden koulutusjärjestelmille on yhteistä se, että niiden tavoitteeksi on asetet-
tu tehokkuus. Keinoista, miten luodaan tehokas koulutusjärjestelmä, ei kuitenkaan olla 
yksimielisiä. Perinteellisesti tavoitteeseen on pyritty tiukalla keskushallinnon ohjauksella, 
mutta entistä useammassa maassa on alettu pitää hajautettua mallia tehokkuuden ja myös 
koulutuksen tuloksellisuuden kannalta parempana. Esimerkiksi Pohjoismaissa, Iso-
Britanniassa, Yhdysvalloissa, Uudessa Seelannissa ja Australiassa on viimeisenä vuosi-
kymmenenä ollut pyrkimyksenä keskitetyn valtiollisen kouluhallinnon keventäminen ja 
paikallisen päätäntävallan lisääminen. (Ks. esim. Hämäläinen & Mikkola 1992b, 3, 
Caldwell 1994, 77–78, Kivinen et al. 1995, 16, Gronn 1996, 19.)  

Sharpe (1994) määrittelee koulun johtamisen itsenäisyyden siten, että toisessa ääri-
päässä koululla on täydellinen itsehallinto ja toisessa ääripäässä ulkopuoliset päättävät 
kokonaan koulun toiminnasta. Itsehallinnon lisääminen tai vähentäminen ei välttämättä 
ole yksitasoinen toiminto. Koulu voi kasvattaa itsenäisyyttään joissakin asioissa ja sa-
manaikaisesti keskushallinto voi lisätä kontrolliaan joissakin toisissa asioissa. (Emt. 85.) 
Näin on toimittu mm. Englannissa ja Yhdysvalloissa, joissa samanaikaisesti hallinnon keven-
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tymisen ja paikallisen päätösvallan lisääntymisen kanssa valtion kontrollia nostetaan keskite-
tyllä opetussuunnitelmajärjestelmällä (Sleegers et al. 1994, 147).  

Koulut eivät koe päätösvallan siirtämistä kouluun ainoastaan toivottavana kehitys-
suuntana. Esimerkiksi Italiassa, jossa on perinteisesti ollut keskitetty ja ylhäältä johdettu 
kouluhallinto, koulujen vallan lisääminen koetaan myös pelottavana. Byrokratian purka-
minen ei ole helppoa, koska koulut ovat tottuneet vastaanottamaan kymmeniä ohjekirjeitä 
viikossa ja toimimaan niissä annettujen ohjeiden mukaisesti (Kuusi et al. 1998, 32). Sa-
moin Saksassa haastatellut rehtorit kertoivat haluavansa lisää päätösvaltaa, mutta valtio-
vallan suunnitelmat tehtävien delegoimisesta saivat heidät pohtimaan, kuinka he selviävät 
sekä vanhoista että uusista tehtävistä.  

Lang (1999, 169) pitää koulun johtamisteorioiden keskeisenä käsitteenä hyvää. Johta-
jat haluavat tehdä hyviä päätöksiä ja saavuttaa hyviä tuloksia. Käsite hyvä koulu, hyvin 
toimiva koulu tai menestyvä koulu voidaan erottaa tuloksekkaan, tehokkaan ja erinomai-
sen koulun käsitteistä. Tehokkaalla koululla tarkoitetaan sellaista koulua, joka saavuttaa 
etukäteen asetettujen tavoitteiden mukaisesti hyvät koulusaavutukset käytettävissä oleviin 
resursseihin suhteutettuna. Tuloksekas koulu on lähellä tätä, mutta siinä jätetään usein 
kustannukset huomiotta. Tärkein kriteeri on saada hyvät koulusaavutukset etukäteen an-
nettujen tavoitteiden mukaisesti, kuten esimerkiksi menestyminen ylioppilaskirjoituksissa 
tai muussa vastaavassa testitilanteessa. Erinomainen koulu kiinnittää huomion erityisesti 
akateemiseen menestymiseen ja kilpailuun yliopistojen tarjoamista jatko-opintopaikoista. 
Erinomaisuus on hyvin lähellä kilpailukykyisyyttä. Hyvässä koulussa henkilöstön odote-
taan sitoutuvan koulun kasvatustavoitteisiin ja oppilaiden odotetaan saavuttavan ja osoit-
tavan saavuttaneensa hyviä tuloksia, mutta kasvatustavoitteet nähdään edellisiä laajempi-
na ja väljempinä. Moraaliset, esteettiset ja emotionaaliset näkökohdat painottuvat aka-
teemisten saavutusten rinnalla. (Ks. Beare et al. 1989, 11–15, Sergiovanni 1991, 77–82, 
Erätuuli & Leino 1993, 6, Räty: 2000, 18–21.) 

Hämäläinen (1988) esittää neljä tapaa tai viitekehystä, joilla voidaan tutkia koulun te-
hokkuutta. Perinteisessä panos– tuotos-kehyksessä oppimistulosten erot tulkitaan oppilai-
den erilaisilla taustoilla ja perhesuhteilla. Organisatorisessa viitekehyksessä koulun orga-
nisaatiorakenteella oletetaan olevan yhteyttä oppilaiden oppimistuloksiin. Rakenteeseen 
kuuluvat esimerkiksi oppilaiden ryhmittely oppituntien aikana. Kolmas tapa tutkia koulun 
tuloksellisuutta on institutionaalinen viitekehys. Koulujen katsotaan olevan sosiaalisia 
yhteisöjä, joissa koko yhteisöä koskevat ratkaisut vaikuttavat oppimistuloksiin. Tässä 
mallissa koulujen välisiä laadullisia eroja tarkastellaan määrällisten lisäksi. Neljäs lähes-
tymistapa on ns. mallikoulujen viitekehys, joka perustuu siihen, että analyyttisten mallien 
avulla on etsitty koulun piirteitä, jotka vaikuttavat oppilaiden piirteiden, taustan ja oppi-
mistulosten väliseen yhteyteen. (Emt. 85–86.) 

Yhdysvalloissa, Englannissa ja Alankomaissa tehtyjen tutkimusten perusteella tulok-
sellisesti toimivilla kouluilla on löydetty seuraavia tunnusomaisia piirteitä: 

− Johtajalla on selkeä käsitys koulun perustehtävästä ja sisäistynyt tavoitetietoisuus. 
− Koulussa on vahva pedagoginen johtajuus. 
− Koululla on haasteelliset oppimiseen ja sen laatuun kohdistuvat odotukset. 
− Opiskelumahdollisuudet turvataan ja varmistetaan opiskeluun sitoutuminen.  
− Oppilaiden edistymistä seurataan jatkuvasti.  
− Kouluympäristö on turvallinen ja hyvin järjestetty.  
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− Kodit tuntevat koulun kasvatustavoitteet ja niistä keskustellaan yhdessä koulun kanssa.  
− Henkilöstön kehittäminen on jatkuvaa. 
− Koulussa on systemaattisesti järjestetty täydennyskoulutus. 

(Lyytinen 1995, 103–105, Strain 1997, 269.) 

On mielenkiintoista todeta, että Riley (1998, 150) sai edellisen kaltaisen luettelon tutkies-
saan 9-vuotiaiden oppilaiden näkemyksiä rehtorin tehtävistä. Paisey ja Paisey (1988) esit-
tävät, että ala-asteen rehtorien tulee luettelossa mainittujen tehtävien lisäksi edistää hen-
kilökunnan ja oppilaiden hyvää käytöstä ja varmistaa, että toistuvasti puututaan ei-
hyväksyttävään käyttäytymiseen. Johtajan tulee kehittää myös omia johtamistaitojaan ja 
arvioida muiden johtamistaitoja (Emt. 9–55.)  

Pashiardisin (1998) tutkimuksessa rehtorin kaksi tärkeintä tehtävää tehokkaan koulun 
luomisessa olivat organisoida koulusta oppimiskeskus ja saada aikaan tehokas kommuni-
kointi. Olennaista myös oli, että rehtori osasi välittää koulun tehtävän opettajille, oppilail-
le ja vanhemmille ja oli kiinnostunut seuraamaan ja arvioimaan opettajien työtä. Myös 
Pashiardis totesi, että rehtorit eivät ehdi seuraamaan opettajien työtä, koska monet vä-
hemmän tärkeät tehtävät vievät heidän aikansa. Rehtorit olivat hyvin tietoisia oppimison-
gelmista ja tunsivat olevansa henkilökohtaisesti vastuussa koulun tuloksista. (Emt. 119–123.)  

Tehokkaat rehtorit pystyvät arvioimaan erilaisten ongelmien ja tehtävien tärkeyden, 
mutta myös päättämään, mihin asioihin reagoivat (Leithwood et al.1994, 50). Koska aika 
on rajallinen resurssi, on koulun toimintakyvyn kannalta elintärkeää, että rehtori pystyy 
määrittämään asioiden tärkeysjärjestyksen ja huolehtimaan, että määritetyt toimenpiteet 
tehdään sovitussa aikataulussa. Jos taas kaikki asiat ovat yhtä tärkeitä, niin silloin mikään 
ei ole tärkeää ja koulun toiminta lamaantuu.  

Jarnila (1998) määritteli menestyvien ammatillisten oppilaitosten profiileiksi joustavat 
ja yksilöllisiä koulutuspalveluja tuottavat oppilaitokset, aktiiviset ja oppijakeskeiset oppi-
laitokset, verkostoituneet ja toimialakohtaiset tuotekehitysoppilaitokset sekä tiukan tulos-
keskeiset oppilaitokset. Joustava, yksilöllisiä koulutuspalveluja tuottava oppilaitos edel-
lyttää matalaa hallinnon organisointia ja nopeata reagointikykyä. Koko henkilöstön kehi-
tykseen, palkkaukseen ja työtehtävien organisointiin tulee kiinnittää huomiota. Aktiivinen 
oppijakeskeinen oppilaitos edellyttää tavanomaista suurempaa henkilöstö- ja määräraha-
panostusta opetuksen tarjonnan laajentamiseen, erikoistumiseen, oppimisen ohjauksen 
järjestämiseen sekä koulutuksen markkinointiin. Ollakseen joustava ja tuottaakseen yksi-
löllisiä koulutuspalveluja oppilaitoksen tulee olla edustamillaan aloilla aina valmis järjes-
tämään nopeasti koulutusta myös ilta-, viikonloppu- tai loma-aikaan. (Emt. 225.) Jarnilan 
tutkimustulosten perusteella näyttäisi siltä, että ammatillisten oppilaitosten menestymisen 
edellytyksenä on tehokkaan johtamisen lisäksi joustavat toimintamallit. Verrattaessa ammatil-
listen oppilaitosten ja yleissivistävien koulujen toiminnan puitteita huomio kiinnittyy erityises-
ti erilaisiin työaikajärjestelmiin (ks. kohta 5.4.4).  

Leitwood ja Montgomery (1986) määrittelivät omien tutkimustensa perusteella neljä 
rehtorin toimintaan liittyvää tekijää, joilla on keskeinen merkitys kehitettäessä koulun 
tehokkuutta: tavoitteet, toimintatavat, niiden valintaan vaikuttavat tekijät ja päätöksente-
ko, jota joudutaan käyttämään kaikkien edellisten tekijöiden yhteydessä (kuvio 12). 
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Kuva 12. Rehtorin toimintojen yhteys koulun toiminnan tehostamiseen (Leithwood & Mont-
gomery 1986, 16). 

Yhteiset tavoitteet palvelevat toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteon kriteereinä. 
Olennaista on, että henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat tuntevat tavoitteet. Rehtori valit-
see toimintatavat tavoitteen saavuttamisen edellytysten perusteella. Rehtoreiden päätök-
sentekotavat voidaan erotella sen mukaan, miten he määrittelevät ja hahmottavat ongel-
man, millä perusteilla he tekevät päätöksen ja millaista informaatiota käytetään päätöstä 
valmisteltaessa. (Leithwood & Montgomery 1986, 16, 118–129.) 

Sergiovanni (1991) on esittänyt viiden tason mallin, jonka avulla rehtori voi tehostaa 
koulun toimintaa ja pitää toiminta tehokkaana. Alimpana on tekninen johtaminen, jossa 
korostetaan suunnittelua, aikatauluttamista, organisointia ja koordinointia. Niillä varmis-
tetaan optimaalinen tehokkuus. Seuraava taso, humaaninen johtaminen, perustuu inhimil-
listen tarpeiden tunnistamiseen, vaikeuksien yli auttamiseen, kasvun tukemiseen ja yh-
teistoimintaan. Opetuksellisessa johtajuudessa rehtorilla on hyvät tiedot opetuksesta ja 
koulunkäynnistä. Tämä korostaa rehtorin työn opetuksellista puolta. Symbolinen johta-
juus sisältää arvonäkökohtien tunnistamisen käytännön tilanteissa ja niihin liittyvän toi-
mintojen ohjaamisen. Johtaja vierailee luokissa ja on usein näkyvillä, kiinnittää huomiota 
johonkin toiminnan yksityiskohtaan, kytkee sen koulun hyväksymään arvoperustaan ja 
ohjaa sekä kannustaa tämän mukaiseen toimintaan. Tällä tavalla oppilaat ja henkilökunta 
asteittain oppivat tiedostamaan arvoperustan käytännön toimintatasolla ja koulun oma-
leimaisuuden. (Emt.100–103.) 

Ylimpänä Sergiovannin esittämänä tasona on kulttuurijohtajuus, toimiminen jonkinlai-
sena ylipappina, joka systemaattisesti rakentaa rituaalisen johtajuuden tietylle arvoperus-
talle, koulun ideologialle. Koulun toiminta on kuin kutsumustyötä, johon kuuluu kaikkien 
hyväksymät toimintamuodot (rituaalit) ja näiden arvoperustat, saavutetut tulokset kerto-
muksineen esimerkillisistä oppilaista ja heidän myöhemmästä menestyksestään sekä visi-
oineen tulevista menestyksistä. Koulun kulttuuri on jotakin omalaatuista, johon opettajat 
ja oppilaat uskovat ja jonka nimeen vannotaan opiskelussa. (Emt. 104.) 

Kolme ensimmäistä tasoa muodostavat yhdessä kriittisen massan, jolla päästään hy-
vään kouluun. Erinomaiseen tasoon tarvitaan symbolinen ja kulttuurinen johtajuus. Mitä 
enemmän on opetuksellista, symbolista ja kulttuurista johtamista sitä vähemmän tarvitaan 
teknistä ja humaanista johtajuutta. Mitä ylempänä johtajuuden tasoilla koulussa ollaan 
sitä voimakkaampana koulun ilmapiiri koetaan. (Emt. 105–106.) Tällainen vahva oma-
leimaisuus ja meidän koulu -ajattelu on varsin motivoivaa siihen sitoutuneille, mutta vah-
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vaan uskomusjärjestelmään liittyy osittainen sokeus ja kritiikittömyys, jotka voivat muo-
dostua myös kahleeksi ja kehityksen esteeksi niin yksilötasolla kuin kouluyhteisössäkin.  

Tehokkaan koulun tutkimustuloksissa on vielä monia puutteellisuuksia. Käytännössä 
on hyvin vaikeaa määritellä tarkasti kriteerit, jotka erottavat hyvän koulun huonosta ja 
tehokkaan rehtorin tehottomasta. Ei voida sanoa, mitkä koulua koskevat tekijät ovat yh-
teydessä tiettyihin tuloksiin eikä sitä, ovatko ne kulttuurisidonnaisia vai yleisiä ominai-
suuksia. Mutta tällaisenaankin saadut tutkimustulokset auttavat kohdistamaan huomion 
johtamisen kannalta keskeisiin tekijöihin. (Leithwood & Montgomery 1986, 5, Hämäläi-
nen 1988, 90–91, Strain 1997, 268.) Näistä tutkimustuloksista hyötyvät erityisesti uraansa 
aloittavat rehtorit, koska yksittäisten asioiden päättäminen ja monimutkainen lainsäädän-
tö muutoin nousevat liian keskeiseksi koulun johtamisessa.  



6 Rehtorin tehtävät 

6.1  Suomalaisen rehtorin hallinnollisen aseman muuttuminen 

Suomalaisen koululaitoksen tunnuspiirteenä on ollut, erityisesti 1970-luvulta lähtien, 
vahva keskusjohtoisuus ja hallinnollisen hierarkian runsaus. Toiminnan ohjeistus on kul-
kenut opetusministeriön, kouluhallituksen ja sittemmin opetushallituksen, lääninhallituk-
sen kouluosaston ja kunnan koulutoimiston kautta. Rehtorin tehtävänä on ollut lähinnä 
toteuttaa ja valvoa muiden antamien ohjeiden toimeenpanoa. Toimintaperiaatteena on 
ollut, että valtion kouluhallinto on hyvin voimakkaasti ohjannut kunnallisen organisaation 
toimintaa.  

Perinteisesti koulun johtaja on ollut valtion kouluhallinnon paikallinen edustaja. Vasta 
viime vuosina keskushallintoa on uskallettu purkaa ja siirtää päätäntävaltaa toiminnan 
perustasolla oleviin kouluihin. Tämä on tapahtunut muun muassa keskushallintoa keven-
tämällä, päätäntävallan delegoimisella ja rahoitusjärjestelmää uudistamalla. Päätäntäval-
lan delegoinnin ja rahoitusjärjestelmän muutoksen seurauksena kunnat vastaavat nykyään 
koulutuksen toteutuksesta. Valtion kouluhallinnon tehtävänä kunnissa on lähinnä koulu-
tuspoliittisten puitteiden luominen ja toiminnan ulkoinen arviointi sekä kehittämis- ja 
konsultointitehtävät.  

Koulun johtajan hallinnollisen aseman muuttumisen tarkastelulla pyritään selvittä-
mään, kuinka merkittävästi yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän muutos on vaikuttanut 
valtion ja kunnallisen kouluhallinnon tehtäväjakoon. 

6.1.1  Keskitetty ohjaus- ja säätelyjärjestelmä 

Kansakoulun järjestämistä koskevassa julistuksessa vuonna 1858 määrättiin, että kansa-
koulun ylin valvonta kuului päähallitukselle, josta myöhemmin käytettiin nimitystä yli-
hallitus. Ylihallituksen yli-inspehtorien tuli suorittaa koulutarkastus ainakin kerran vuo-
dessa (As.kok. 1872/26). Kansakoulun paikallista hallintoa hoitivat ylihallituksen alaise-
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na toimineet sivutoimiset paikallistarkastajat (Isosaari 1971, 36). Vuosisadan loppuun 
mennessä jokaisessa silloisen Suomen läänissä toimi vakinainen piiritarkastaja. Tarkasta-
jien apuna oli kansakoulua varten paikallisia johtokuntia. Näiden tehtävänä oli huolehtia 
kansakoulun säännöllisestä toiminnasta, mutta tehtäviin ei kuulunut varsinaisesti toimin-
nan valvonta. (Isosaari 1971, 37, Mikkola 1991, 15.)  

Vuonna 1918 perustettu kouluhallitus jaettiin kansa- ja oppikouluosastoon. Kansakou-
lun tarkastajat kävivät kerran vuodessa jokaisessa piirinsä koulussa. Oppivelvollisuuslain 
antamisen jälkeen hallinnolliset tehtävät lisääntyivät huomattavasti, joten tarkastajat hoi-
tivat entistä enemmän tehtäviään kansliasta käsin. Kansakoulun johtokuntien asemassa tai 
tehtävissä ei muutoksen yhteydessä tapahtunut muutoksia. (Isosaari 1971, 79.) Tarkastaji-
en ohjausmahdollisuuksien vähetessä tehtäviä yritettiin antaa esimerkiksi koulujen johta-
jille, mutta tulokset jäivät vähäisiksi. Tällaisia pyrkimyksiä vastustettiin, koska johtajilla 
ei ollut opettajia enempää koulutusta (Mikkola 1991, 25). 

Maalaiskunnissa olivat koulukohtaiset johtokunnat, kaupungeissa puolestaan oli yksi 
johtokunta kaikkia kouluja varten. Vuonna 1945 asetettiin maalaiskuntiin kansakoululau-
takunnat. Kauppalassa kansakoululautakunnan asettaminen riippui valtuuston päätökses-
tä. (Meinander 1959, 4, Nurmi 1989, 22 ja 117.) Kunnan tasolla kunnallisvaltuusto ja sen 
lisäksi maalaiskunnissa kansakoululautakunta vastasivat koululaitoksen yleisistä puitteis-
ta, esimerkiksi piirijaosta ja talouden valvonnasta. Johtokuntien päätösvalta oli suhteelli-
sen suuri, joten maaseutukouluilla oli suurempi itsenäisyys kaupunkikouluihin verrattuna. 
(As.kok. 1957/247). 

Suomessa koulutuspoliittisena traditiona autonomian ajoista elänyt keskusjohtoisuus 
näkyi myös 1950- ja 1960-lukujen koululaitoksessa. Koululaitoksen ohjaus oli suurelta 
osin kouluhallituksen virkamiehistön käsissä. Kuntien vähäiset taloudelliset ja organisato-
riset resurssit vaativat tuekseen keskitettyä järjestelmää. (Sarjala 1981, 36–44.) Kansa-
koulun tarkastajien tehtävänä oli mm. valvoa ja edistää piirinsä kansakoulutointa sekä 
tarkastaa tietyssä ajassa kaikki piirinsä koulut. Heidän tuli myös valvoa koulun opetus- ja 
kasvatustyön johtamista, koulun yleistä järjestystä ja hygieniaa, opetus- ja havaintoväli-
neiden, arkiston ja kansliakirjojen hoitamista, oppilasasuntolan ja koulukeittolan sekä 
johtajan muiden tehtävien hoitamista. (As.kok. 1958/321.)  

Kunnallishallinto oli tavallaan osa valtionhallintoa. Tämä näkyi johtokunnan päätösten 
laajana alistamisvelvollisuutena, mutta myös kansakouluasetuksen määräyksessä, jonka 
mukaan johtokunta johti ja valvoi kansakoulun toimintaa kouluhallituksen ohjauksen 
alaisena. Valtio ohjasi koulutointa merkittävästi myös valtionapujen kautta. 1960-luvun 
loppupuolella kansakoulun tarkastajan tehtävät ja osa kouluhallituksen tehtävistä siirtyi 
lääninhallituksille (As.kok. 1968/534).  

Nummela ja Ryynänen (1993, 4) esittävät näkemyksen, jonka mukaan kuntien itsehal-
linnollisen aseman vahvistaminen ei kuulunut vielä 1960- ja 1970-lukujen henkeen, kos-
ka vallitseva käsitys lähti siitä, ettei kunnilla ole edellytyksiä ja taitoa objektiiviseen ja 
oikeudenmukaiseen päätöksentekoon ilman perusteellista valtion lakisääteistä ohjausta ja 
valvontaa. Pienkuntavaltainen kuntarakenne häiritsi kuntien yhteiskunnallisen roolin to-
teuttamista tasa-arvoisen palvelutoiminnan toteuttajana. Huolimatta tiukasta valtionhallin-
non kontrollista koulutusta toteutettiin käytännössä eritasoisesti ja kunnan erityisolosuhteet 
huomioiden. Koulun tasolla toiminnasta vastasi viime kädessä koulun johtajaopettaja. 

Keskitetty ohjaus- ja säätelyprosessi voidaan kuvata viisivaiheiseksi. Ensimmäisessä 
vaiheessa lailla ja asetuksilla säädetään koulutuksen puitteet ja ehdot. Seuraavaksi asete-
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taan tavoitteet puitelainsäädännön sisällä. Tämän jälkeen päätetään budjetein oppilaitos-
ten toiminnan rahoituksesta. Seuraavaksi arvioidaan, missä määrin tavoitteet on saavutet-
tu. Prosessin viimeinen vaihe on oppilaitosten palkitseminen ja rankaiseminen tulosten 
perusteella sekä ohjauksen uudistaminen saadun palautteen pohjalta. (Kivinen et al. 1995, 
16, Aittola 1998,3.) 

Suomessa 1960- ja 1970-luvut merkitsivät voimakasta koulutuspoliittisten uudistus-
pyrkimysten kautta. Tausta uskomuksena oli uudistuksen hallittu ja rationaalinen levittä-
minen. Tässä strategiassa koulutusjärjestelmän suunnitelmallinen kehittäminen edellytti 
laajennettua virkamiehistöä toimeenpanemaan, ohjailemaan ja kontrolloimaan uudistuk-
sia. (Leino 1985, 7.) Kuvaavaa tälle kehitykselle on esimerkiksi se, että opetusministeriön 
koko henkilökunta käsitti 1960-luvun alussa vain parisenkymmentä henkilöä, mutta to-
teutetut uudistukset nostivat ministeriön henkilövahvuuden 1990-luvun alussa jo yli 
300:n. (Lappalainen 1991, 203, Lehtisalo & Raivola 1992 181.)  

Kansa- ja keskikoulujärjestelmän korvanneen peruskoulun tavoitteena oli vastata teol-
listuvan ja kansainvälistyvän yhteiskunnan vaatimuksiin sekä toteuttaa koulutusmahdolli-
suuksien yhtäläisyys ja kehittää monipuolisesti oppilaan persoonallisuutta (Antikainen 
1993, 120.) Peruskoulua varten laadittiin hyvin tiukka ja yksityiskohtainen säännöstö. 
Siinä määriteltiin tarkasti kansalaisille tarjottavat koulutuspalvelut ja niiden tuottamista-
vat. Koulun toimintaa ohjattiin yksityiskohtaisilla opetussuunnitelmilla, tarkoilla tehtävä-
kuvauksilla ja ohjeistoilla sekä opettajien laajamittaisella täydennyskoulutuksella. Koulu-
työn järjestämisen vuotuinen suunnittelu- ja toteuttamisasiakirjojen hyväksyminen siirret-
tiin koulun ylläpitäjiltä läänien kouluosastoille.  

Suomessa painotettiin peruskoulujärjestelmän kehittämisessä erityisesti tasa-arvon 
turvaamista. Itse asiassa se oli koko koulubyrokratian ydinsyy. Koulutuksen hallinto oli 
viritetty äärimmilleen uudistuksen keskeisen tavoitteen, tasa-arvon, toteuttamiseksi. Tasa-
arvodominanssin katsottiin oikeuttavan myös keskitettyyn päätöksentekojärjestelmään ja 
tiukkaan normiohjaukseen, jolloin operatiivisissakin asioissa päätöksenteko oli keskitet-
tyä (ks. Virkkunen 1994, 41, Nikkanen & Lyytinen 1996, 1.) Keskitettyä päätöksentekoa 
ja ohjausjärjestelmää perusteltiin nimenomaan koulutusjärjestelmän uudistusvaiheessa. 
Muutoksen toteutuksessa voitiin soveltaa niin sanottua tuotannon mittakaavaetua, jolla 
tarkoitetaan sitä, että keskitetty suunnitelma oli makromittakaavassa oleva malli, jota 
mikromittakaavassa voitiin soveltaa kaikkiin kouluihin. 

Keskitettyä hallintoa perusteltiin myös sillä, että koulujen välille ei synny rakenteelli-
sia eroja, kontrollointi ja tulosten vertailu helpottuu ja että suunnitelmien laadinnassa 
voidaan käyttää korkeatasoisia asiantuntijoita. Vähemmälle huomiolle jäi se, että koros-
tuneen keskushallinnon seurauksena oli pitkä ja kankea päätöksentekoprosessi sekä mah-
dottomuus ottaa huomioon paikkakunnan erityisnäkökohtia ja tarvetta tehdä päätöksiä 
nopeasti ja joustavasti (Leino 1985, 46, Jones 1995, 163, Nikkanen & Lyytinen 1996, 2.) 

Peruskoulu-uudistus korosti kouluhallituksen kouluosaston asemaa koulutuspolitiikan 
suunnittelijana ja toteuttajana. Lääninhallitusten kouluosastot vastasivat lääneissä koulu-
hallituksen toimialaan kuuluvasta koulu- ja sivistystoimen johtotehtävistä. Tällaisia teh-
täviä olivat mm. koulujen opetustoiminnan ja hallinnon tarkastaminen ja ohjaus (As.kok. 
1969/293, As.kok. 1970/81). Koulutoimen tarkastaja muodosti lenkin, joka henkilötasolla 
yhdisti valtionhallinnon ja käytännön koulutyön. Peruskoulu-uudistus toi kuntiin uusia 
virkamiesryhmiä mm. koulutoimenjohtajat ja -sihteerit sekä opetuspäälliköt. 
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Koululautakunnan toimiala kasvoi merkittävästi, kun kouluneuvostot tulivat perinteis-
ten johtokuntien tilalle (As.kok. 1968/467, As.kok. 1970/443). Kouluneuvostojen odotet-
tiin lisäävän erityisesti kaupungeissa mahdollisuuksia koulukohtaiseen edunvalvontaan. 
Käytännössä niille ei kuitenkaan annettu todellista päätäntävaltaa. Kouluneuvostot koki-
vatkin oman työnsä turhauttavaksi (Käppi 1974, 117). Itse asiassa kouluneuvostojen ja 
niitä seuranneiden johtokuntien toiminnan merkitys ei ensisijaisesti ole perustunut varsi-
naisten päätettävien asioiden määrään ja tärkeyteen, vaan niiden keskeisimpänä toiminta-
alueena on tai ainakin tulisi olla rehtorin, opettajien ja koulun käytännön työn tukeminen 
ja vanhempien näkökulmien tuominen mukaan koulun toimintaan. 

Muutosvastarinta ja opettajien professionalismin korostuminen opettajankoulutuksen 
kehittyessä ja opettajien pätevyysvaatimuksien kasvaessa laajensivat kuilua opettajien ja 
valtion virkamiehistön välillä. Vaikka rehtori ja opettajat omasivat aikaisempaa paremmat 
valmiudet opetukseen, he tunsivat olevansa vain keskushallinnon sokeasti toimivia etäis-
päätteitä. Samalla koulun sisäinen innovaatiohalukkuus heikkeni. Mikäli rationaalinen 
uudistuskausi katsotaan osittain epäonnistuneeksi toimintatason uudistumisen vähäisyy-
den vuoksi, on tähän haettava syytä kouluorganisaation toiminnan huonosta tuntemisesta 
ja koulun sisäisen kehittämisen laiminlyömisestä.(vrt. Leino 1985, 8.) Kuntien kouluhal-
linnossa virisi 1980-luvun alkupuolella kritiikkiä keskitettyä ja byrokraattista hallintota-
paa kohtaan. Koulun kehittämisen ja mielekkään johtamisen kannalta tarkasteltuna oli 
huojentavaa havaita, että vuosikymmenen puolivälissä hallintotapaa alettiin uudistaa.  

6.1.2  Itsesäätelyyn ja itsenäiseen päätöksentekoon 

Muutosten aikaansaaminen vei kauan, vaikka jo vuoden 1977 kunnallislain keskeisiä 
periaatteita oli paikallisen itsehallinnon vahvistaminen ja valtiovallan valvonnan vähen-
täminen. Tavoitteena oli, että myöhemmin uudistettavat erityislainsäädännöt laadittaisiin 
samojen periaatteiden mukaisesti. Koulutuksen sääntelyjärjestelmä joutui muiden hallin-
nonalojen mukana uudelleenarvioinnin kohteeksi vasta 1980-luvun lopussa.  
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Kuva 13. Kunnallishallinnon ja valtion suhteita kuvaavat käsitteet (Harisalo 1990a, 13). 

Kuviossa 13 Harisalo (1990a, 13) on kuvannut kunnallishallinnon ja valtion suhteita 
makro- ja metapolitiikan sekä desentralisaatioarvojen avulla. Makropolitiikan lohkot ku-
vaavat julkisen vallan perustehtäviä. Distribuutiotehtävän perusajatuksena on, että julki-
nen valta pyrkii vaikuttamaan verotuksella, tulonsiirroilla ja julkisilla menoilla varalli-
suuden jakaantumiseen yhteiskunnassa. Stabiloinnin tavoitteena on, että julkinen valta 
pitää huolta työllisyydestä, vakaasta hintatasosta ja tasaisesta taloudellisesta kehityksestä. 
Allokointitehtävässä resursseja käytetään kansalaisten tarvitsemien palvelujen tuottami-
seksi. Valtion ja kunnallishallinnon välinen työnjako riippuu historiallisista, poliittisista ja 
yhteiskunnallisista olosuhteista. (Emt. 14–25.) 

Desentralisaatioarvojen avulla määritellään poliittisen, hallinnollisen ja taloudellisen 
vallan keskityksen ja hajautuksen aste. Tehokkuus tarkoittaa sosiaalisen hyvinvoinnin 
maksimointia. Vaikuttavuus määritellään palvelua tuottavan yksikön kyvyksi saavuttaa 
asettamansa tavoitteet ja haluamansa vaikutukset. Keskitettyjen rakenteiden avulla voi-
daan taata yhdenmukaisuus ja samankaltaisuus. Metapolitiikan avulla valtio luo keksivää 
löytämistä aktivoivan, energisoivan ja kannustavan ympäristön ja ilmapiirin kunnallishal-
lintoon. (Emt. 14–25.) 

Lähtökohtana hallinnollisissa uudistuksissa oli kunnallisen itsehallinnon vahvistami-
nen suhteessa keskushallintoon sekä hallinnon yleinen rationalisoiminen. Syynä tähän oli 
ensinnäkin kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamisen nouseminen kansalliseksi perusky-
symykseksi. Vaikka Suomessa elettiin vielä nousukautta, kansainvälisen riippuvuuden ja 
kilpailun vaatimukset johtivat siihen, että oli aloitettava laajaksi paisuneen julkisen palve-
lu- ja hallintosektorin sopeuttaminen voimavarojen kasvun hidastumiseen (Virkkunen et 
al. 1986, 15). Myös monissa muissa maissa hallintoon kohdistettiin samanlaisia toimenpi-
teitä (Boyd 1999, 283–284). Koulutuspainotteisen teknologiapolitiikan seurauksena kou-
lutuksen taloudellinen merkitys kasvoi ja koulutuksen laatua korostettiin. Kun talouden ja 
teknologian nopeatempoiset muutokset eivät enää olleet hallittavissa keskusjohtoisen 
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rationalistisen suunnittelun keinoin, koulutuksen suunnittelussa siirryttiin rationalismista 
inkrementalismiin, pienten askelten politiikkaan. (Antikainen 1987, 93–96.) 

Ensimmäinen merkittävä uudistus keskitetyn koulutushallinnon hajauttamisessa oli 
vuoden 1985 alusta voimaan tullut peruskoulu- ja lukiolainsäädäntö. Uuden lainsäädän-
nön myötä paikallinen päätösvalta lisääntyi, kun siihen saakka vallinneet laajat ja tiukat 
ryhmäjakosäännökset korvattiin hyvin väljät ja vapaat opetusryhmät mahdollistavalla 
tuntikehysjärjestelmällä. Koulut pystyivät muodostamaan ryhmät ja järjestämään opetuk-
sen entistä tarkoituksenmukaisemmin saamansa tuntikehyksen rajoissa.  

Muutos koettiin uuteen lainsäädäntöön ja sen mukana tuomaan tuntikehysjärjestel-
mään siirryttäessä niin voimakkaana, että koulun johtajasta ennakoitiin tulevan jälleen 
toimitusjohtajan, joka valmistelee kouluaan koskevat asiat, esittelee ne ja on mukana 
myös niitä koskevassa päätöksenteossa (Koski 1983, 16). Toimitusjohtajavertaus osoit-
tautui kuitenkin hieman liian pitkälle meneväksi. Vuoden 1985 lainsäädäntöuudistus vai-
kutti kuitenkin niin, että kunnissa ja kouluissa oli itse otettava vastuu koulutuksen järjes-
tämisestä, enää ei voitu paeta säännösten tai lääninhallituksen taakse. Tämä lisäsi ja 
muutti erityisesti rehtorin työtä. 

Tuntikehysjärjestelmän käyttöönotto nosti kuitenkin koulun johtajan johtajaksi. Vaikka 
monissa kouluissa opettajat valmistelivat rehtorin kanssa tuntijakoa, rehtorin oli viime 
kädessä ratkaistava miten tunnit jaetaan ja mitä painotetaan, kun enää ei ollut apuna erit-
täin yksityiskohtaisia ohjeita. Usko itsenäiseen hallintotapaan kasvoi, sitä mukaa kuin 
huomattiin, että paikallisesti pystyttiin ratkaisemaan vaikeatkin asiat. Tähänkin muutok-
seen suhtauduttiin aluksi hyvin kriittisesti. Hyvin tavanomainen väite oli, että rehtorit 
eivät osanneet jakaa tuntikehystä pedagogisesti oikein (ks. esim. Välijärvi & Kari 1987, 
10). Osa opettajista oli jopa sitä mieltä, että kouluhallituksen tulisi edelleen määritellä 
tuntien jakamisen perusteet. Tämäntyyppiset kannanotot johtuivat lähinnä muutosvasta-
rinnasta, uuteen järjestelmään liitetyistä ylisuurista toiveista ja opettajien peloista oman 
aineensa muita huonommasta kohtelusta tuntikehystä jaettaessa.  

Vuosikymmenen loppupuolella aloitetussa vapaakuntakokeilussa etsittiin keinoja koko 
julkisen hallinnon uudistamiseksi. Uuden tasapainon löytäminen valtion ja kunnallishal-
linnon välille, valtion tehtävien uudelleen arviointi, desentralisointi ja deregulaatio ovat 
esimerkkejä ongelmista, joihin vapaakuntakokeilussa oli mahdollista sekä etsiä ratkaisuja 
että testata niitä käytännössä (Harisalo 1990b, 13). Koulutoimen muutosjäykkyyttä osoit-
taa se, että kokeilussa mukana olleiden kuntien koulutointa koskevat muutosesitykset 
käsiteltiin samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin kuntien tekemät poikkeamisesitykset 
eli peruskoululain 92 ja lukiolain 58 poikkeamispykälien mukaisesti (As.kok. 1983/476, 
As.kok. 1983/477 ). Tämä johti siihen, että koulujen hallintoa ei saatu kehitettyä ja uudis-
tettua suoraan vapaakuntakokeilun kautta.  

Hanson (1991, 32–33) erottaa kolme päätöksenteon hajauttamistapaa. Desentralisaa-
tiossa voidaan päättää, että jokainen koulu tekee omat suunnitelmansa, esimerkiksi ope-
tussuunnitelmat laaditaan koulukohtaisesti. Delegoinnissa kouluille siirretään valta tehdä 
päätökset suoraan joissakin asioissa. Autonomiassa koulut voivat toimia hyvin itsenäises-
ti. Liiallisen hajauttamisen vaarana on liian hajanainen koulutusjärjestelmä. Kuntien voi-
mavarojen erilaisuudesta johtuen keskushallinnon olisi säilytettävä tietty päätösvallan koor-
dinointi ja huolehdittava keskeisistä valtakunnallisista koulutuspoliittisista linjauksista. 

Koulutointa koskevat muutosesitykset ja muu hallinnollinen uudistaminen vapaakun-
nissa vaikutti kuitenkin siten, että vuosina 1991 ja 1992 koululainsäädäntöä purettiin hy-
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vin paljon. Valtion kouluhallinnon tehtäväksi tuli entistä selkeämmin lainsäädäntö, koulu-
tuksen resursoinnista huolehtiminen, opetussuunnitelman uudistaminen sekä valtakunnan 
tason ohjaus- ja johtamistehtävät. Koulu- ja ammattikasvatushallituksesta muodostetun 
opetushallituksen tärkeimmäksi tehtäväksi tuli opetuksen tavoitteiden, sisällön ja mene-
telmien kehittäminen sekä normien karsimisen jatkaminen. Käytännössä päätösvalta siir-
tyi valtion keskushallinnosta ja läänistä kuntiin. Muutoksen seurauksena lääninhallitusten 
kouluosastojen rooli ja tehtävät jäivät hyvin epäselviksi ja koulutuksen kehittämisestä 
vastaava opetushallitus on monessa asiassa liian kaukana käytännön koulutyöstä. Kunnan 
ja koulun näkökulmasta katsottuna valtion kouluhallinnossa lääneille olisi pitänyt jättää 
enemmän tehtäviä ja vastuuta. 

1990-luvun koulutuspoliittinen kehittämisideologia näkyy esimerkiksi vuoden 1993 
komiteamietinnössä sekä koulutusta koskevissa suunnitelmissa. Näiden mukaan päätän-
tävallan delegoimista jatketaan, joustavuutta lisätään, valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä 
korostetaan sekä koulutukselliset perusoikeudet turvataan vaikeasta taloudellisesta tilan-
teesta huolimatta. (Komiteamietintö 1993/70, 30.) Hirven (1996, 13–14) mukaan koulu-
uudistuksessa ei oltu luopumassa koulutuksen kansallisesta tehtävästä. Delegoinnilla ja 
muilla uudistuksilla pyrittiin päinvastoin sivistyksellisten ja koulutuksellisten voimavaro-
jen parempaan hyödyntämiseen kansakunnan ja kansalaisten hyväksi. Voimakkaasta pää-
tösvallan hajauttamisesta ja delegoinnista huolimatta perinteiset normiohjauksen keinot, 
kuten lait, asetukset sekä alempiasteiset normit, ohjeet ja resurssiohjaus, ovat edelleen 
käytössä. Kaikkien näiden toimien tarkoituksena on varmistaa kansalaisten oikeusturva ja 
yhdenvertaisuus sekä palvelutason riittävä yhdenmukaisuus (Komiteamietintö1989/4, 
120–122, Nikkanen & Lyytinen, 1996, 3). 

Vuoden 1993 alusta voimaan tullut uusi valtionosuusjärjestelmä lisäsi merkittävästi 
kuntien ja koulujen päätösvaltaa, kun valtionosuuden laskentaperusteet eivät enää sito-
vasti määränneet valtionosuuden käyttöä. Koulut liitettiin selkeämmin muuhun kunnalli-
seen päätöksentekoon ja taloushallintoon. Koulut eivät olleet enää erillään kunnallishal-
linnosta, vaan käytännössä ja henkisesti kiinteä osa sitä. Muutos näkyi johtajan tehtävissä 
siten, että nyt korostui kiinteiden ja hyvien yhteyksien pitäminen kunnan eri viranomai-
siin valtionviranomaisen sijasta. Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellytti johta-
jalta yhä enemmän myös taloushallinnollista osaamista ja hyviä sosiaalisia taitoja. 

Uudistukset ajoittuivat valitettavasti samaan aikaan kansantaloudellisen laman kanssa. 
Muiden hallinnon alojen ohella koulutoimi joutui voimakkaiden säästöjen kohteeksi. 
Koulujen tuntikehystä leikattiin, minkä seurauksena opetusryhmät kasvoivat, opetuksen 
yksilöllisyys väheni, uusien opetusvälineiden ja -materiaalien hankinta hidastui ja sijais-
ten palkkaaminen vaikeutui (ks. esim. Saari & Kupari 1996, 100–106). Kuntien taloudel-
liset voimavarat ovat niin erilaiset, että on esitetty valtion nykyistä voimakkaampaa osal-
listumista peruspalvelujen rahoittamiseen ja korvamerkittyjä rahoja tiettyihin peruspalve-
luihin. Valtion kouluhallinnossa pohditaan parhaillaan, olisiko osa määrärahoista ohjatta-
va suoraan tiettyihin toimintoihin ja olisiko selkeämmin määrättävä esimerkiksi opetus-
suunnitelmassa, miten koulutointa kunnissa hoidetaan. Ongelma halutaan ratkaista pa-
laamalla lähemmäksi sellaista ohjausjärjestelmää, josta vasta hiljattain on päästy eroon. 
Ongelmaa ei kuitenkaan ratkaise säännöksillä kohdennetut määrärahat vaan valtion osal-
listuminen peruspalvelujen rahoittamiseen nykyistä suuremmalla osuudella. 

Laukkanen (1997) ja Simkins (1999) määrittelevät muutoksen siten, että koulutuksen 
hallinnon kehittämisessä on siirrytty managerismiin, jossa toimintapolitiikan määrittäminen 
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erotetaan toimeenpanosta ja koordinointi hajotetaan sellaisiin osiin kuten paikallisten vapa-
uksien lisääminen, tehokkuuden ja tuloksellisuuden korostaminen (Laukkanen 1997, 351, 
Simkins 1999, 271). Valtiovalta, lähinnä opetusministeriö, luo koulutuspoliittiset puitteet ja 
kunta sekä koulut vastaavat koulutuksen käytännön toteutuksesta. Näiden toimenpiteiden 
vaikutuksesta oppilaitokset ja niiden ylläpitäjät voivat päättää toimistaan hyvin itsenäisesti.  

Vuoden 1999 alusta voimaan tullut uusi koulutuslainsäädäntö (As.kok. 1998/628, 
As.kok.1998/629) erosi aikaisemmasta lainsäädännöstä siten, että vanha lainsäädäntö 
kattoi koulun näkökulmasta kaiken koulun ja sen nimissä tapahtuvan toiminnan. Johtami-
sen kannalta vanhat lait olivat selkeämpiä. Ne olivat tietyllä tavalla hyvän koulunpidon 
käsikirjoja. Uudessa lainsäädännössä sääntelyn kohteena ei enää ole koulu instituutiona, 
vaan koulutus ja sen toteuttamisen edellytykset. Uusissa laeissa säädetään koulutuksen 
tavoitteista ja sisällöistä, koulutusasteista, koulutuksen järjestämismuodoista sekä oppi-
laiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Niissä ei säädetä, yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta, oppilaitoksista, koulutuksen hallinnosta ja oppilaitoksen henkilökunnan ase-
masta. Vaikka uusikin lainsäädäntö korostaa paikallista päätöksentekoa ja vastuuta, on-
gelmana on, että pykälät on kirjoitettu niin väljiksi, että oikea tulkinta voidaan varmistaa 
vasta tuomioistuimessa. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta myös koulun johtamisessa 
ja johtajan tehtävien hoidossa.  

Perusajatuksena on, että koululle asetetut tavoitteet saavutetaan löytämällä koulukoh-
taiset toimintatavat ja tavoitteet, jotka nousevat alueellisista, paikallisista ja koulukohtai-
sista oloista. Johtajan pitää pystyä varmistamaan koulun elinkelpoisuus eli kyky hyviin 
tuloksiin myös pitkällä ajanjaksolla. Päätösvallan delegoiminen koulun johtajille korostaa 
johtajan aitoa vastuuta tuloksista. On kuitenkin muistettava, että vaikka lopullinen vastuu 
on johtajalla, hän tekee johtamisen helpommaksi jakaessaan vastuuta opettajien kanssa ja 
työskentelemällä yhdessä heidän kanssaan.  

Toimimalla yhteistyössä ja käyttämällä omaan työhön liittyvää päätäntävaltaa voidaan 
vahvistaa opettajien muitakin taitoja kuin vain opettamista. Opettajat myös sitoutuvat 
paremmin päätöksiin, kun he saavat olla valmistelussa mukana. Mahdollista on ja ehkäpä 
hyvin todennäköistäkin, että koulut tulevat jakaantumaan aikaisempaa enemmän toimin-
taansa voimakkaasti kehittäviin kouluihin, joissa on hyvät oppimismahdollisuudet ja tu-
lokset, ja kouluihin, jotka pysyvät paikallaan tai jopa taantuvat. Tähän viittaavat myös 
eräät koulujen välisiä eroja kartoittaneet tutkimukset ja arvioinnit. Pahimmillaan itseoh-
jautuvuus voi merkitä vapautta olla ohjautumatta mihinkään. Kunnissa joudutaan kiinnit-
tämään aikaisempaa suurempaa huomiota rehtoreiden täydennyskoulutukseen ja toimen-
kuvien tarkempaan määrittelyyn sekä tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteutumisen 
seurantaan.  

Suomalaisen koulun johtajan tehtävien sääntelystä voidaan löytää samanlainen kehi-
tyskaari kuin edellä käsitellyssä koulutusjärjestelmän muutosta koskevassa luvussa. 
Suomessa on rehtorin tehtävät perinteellisesti määritelty laissa ja niitä täydentävissä ase-
tuksissa. Näin on pyritty varmistamaan tehtävien yhtenäisyys koko valtakunnassa. Lailla 
on myös määritelty ne kohdat, joissa kunta voi käyttää paikallista harkintavaltaa. Seuraa-
vassa tarkastellaan koulun johtajan tehtävien määräytymistä kansakoulusta uusiin koulu-
tuslakeihin saakka. 
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6.2  Kansakoulun johtajan tehtävistä 

Kansakoululaitoksen perusajatus oli, että jokaisella kansakoululla tuli olla oma johtaja, 
joka valittiin koulun opettajista neljäksi vuodeksi kerrallaan. Aina 1930- ja 1940-luvuille 
asti kansakoulun johtaja ei ollut opettajien varsinainen esimies, vaan siinä tehtävässä toi-
mi johtokunta (ks. esim. Salmela 1935, 17, Salmela 1947, 19). Johtaja ei siis varsinaisesti 
johtanut koulua, vaan hän vaikutti olleen enemmän työjohtaja. Vasta 1960-luvulla johtajat 
valittiin toistaiseksi johtajan toimeen, joka oli kunnallisen luottamustehtävän luonteinen. 
(As.kok. 1967/275). 

Vuoden 1958 kansakouluasetuksen (As.kok. 1958/321) mukaan johtajan tuli 

− johtaa ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä, kirjaston hoitoa ja käyttöä  
− valvoa koulukeittolaa ja oppilasasuntolaa 
− seurata muiden opettajien opetusta ja ohjata heidät keskinäiseen yhteistyöhön 
− auttaa muita opettajia kurin ja järjestyksen pitämisessä 
− tiedottaa koulun muille viranhaltijoille johtokunnan kokouksiin liittyvistä asioista, 

kouluun tulleista viranomaisten kirjeistä ja ilmoituksista 
− laatia yhdessä opettajien kanssa koulun opetussuunnitelma 
− antaa johtokunnalle ehdotus opetussuunnitelman vuositarkisteeksi  
− järjestää tehtävien hoito enintään kolmeksi päiväksi 
− myöntää oppilaalle poissaololupa  
− valvoa koulurakennusten, kaluston ja irtaimiston kuntoa 
− hoitaa koulun arkistoa, oppilas- ja kalustoluetteloja 
− valmistaa viranomaisten määräämät vuosikertomukset, tilastolliset tiedot ja muut il-

moitukset 
− hoitaa opetus- ja havaintovälineitä sekä oppilaille annettavien oppikirjojen ja koulu-

tarvikkeiden varastoja ja pitää niistä luetteloa 
− muutoinkin toimia koulutoimen edistämiseksi ja suorittaa lain tai asetusten, kansakou-

lun ohjesäännön tai asian laadun mukaan hänelle kuuluvat tehtävät.  

Johtaja oli viime kädessä vastuussa valtionviranomaiselle. Tätä kuvaa seuraava määräys: 
”Jos johtaja huomaa, että opettajan, työnohjaajan, tuntiopettajan tai johtokunnan taikka 
kunnan menettely on ollut virheellinen ja koululle vahingollinen ja jos muuten ei saada 
oikaisua, ilmoittakoon asian kansakouluntarkastajalle.” Alistamisvelvollisuudesta huoli-
matta johtokunnan toimivaltaa voidaan pitää varsin laajana. Tehtäväluettelon perusteella 
kansakoulun johtajan tehtävät koostuivat lähinnä johtamis-, valvonta-, ohjaus-, seuranta- 
ja valmistelutehtävistä. Hänen itsenäistä ratkaisuvaltaansa voidaan vastaavasti pitää var-
sin vähäisenä. (vrt. Somerkivi & Laine 1958, 16). Kaupungeille ja kauppaloille annettiin 
mahdollisuus määrätä kansakoulun ohjesäännössä osa johtajan tehtävistä toisin (As.kok. 
1958/321). Määrääminen tarkoitti sitä, että laissa määritellyistä tehtävistä osa voitiin an-
taa jonkun muun kuin johtajan hoidettavaksi. 

Sodan jälkeen 1940- ja 1950-luvuilla perustettiin runsaasti kansakouluja sekä maaseu-
dulle että kaupunkeihin. Suurten ikäluokkien tulo kansakouluun lisäsi käytännön järjeste-
lyjä, joista vastasivat koulujen johtajaopettajat omissa koulupiireissään. 1950-luvulta läh-
tien erityisesti kaupunkikoulun johtajan tehtäviä lisäsivät paitsi suuret oppilasmäärät 
myös ahtaat koulutilat, lisääntyneet hallinnon ja organisoinnin tehtävät sekä oppikouluun 
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pyrkivien oppilaiden ja heidän vanhempiensa odotukset. Johtajan ammattikuva ja asema 
muuttuivat hallinnolliseen suuntaan, kaupunkikouluissa selvemmin kuin maaseutukou-
luissa. (Isosomppi 1996, 95.)  

Johtajan tehtävät olivat vuoden 1970 peruskouluasetuksessa hyvin samanlaiset kuin ne 
olivat olleet tätä edeltävässä kansakouluasetuksessa. Olennaisin muutos oli se, että johta-
jalle määriteltiin opetuksen seuraamisen vähimmäismäärä (As.kok. 1970/443). Johtajan 
itsenäinen ratkaisuvalta oli edelleen suhteellisen kapea ja vaikutusmahdollisuudet vähäi-
set, koska hallinto oli voimakkaasti keskitettyä ja kouluneuvostojen asema oli huomatta-
vasti heikompi kuin niitä edeltäneiden kansakoulun johtokuntien. Peruskoulun tulo muut-
ti koulun johtajan työtä enemmän sihteerityön kaltaiseksi. Hänen tärkeimmiksi hallinnol-
lisiksi tehtävikseen jäivät päätöksiä varten tarvittavan tiedon kokoaminen, ohjeiden ja 
määräysten välittäminen sekä päätösten toimeenpano. Koulun johtajan tehtävänä oli 
omalta osaltaan varmistaa myös koulu-uudistuksen toteutuminen.  

6.3  Oppikoulun rehtorin tehtävistä 

Oppikoulun lainsäädäntö on ollut hajanaisempi kuin kansakoulun lainsäädäntö. Valtion 
oppikoulujen lainsäädännöllisenä pohjana oli monen sukupolven ajan vuoden 1872 kou-
lujärjestys, jota muotoiltiin aikojen kuluessa yksittäisillä muutosasetuksilla ja lisäyksillä. 
Itsenäisyyden ajan ainoaksi jääneen vuonna 1939 vahvistetun oppikoululain voimaantulo 
siirtyi sodan jälkeiseen aikaan, jolloin se ei enää vastannut ajan vaatimuksia ja jäi näin 
toteuttamatta (Kiuasmaa 1982, 357). Vuoden 1872 koulujärjestyksen määräykset rehtorin 
ja johtajattaren tehtävistä olivat pieniä muutoksia lukuun ottamatta voimassa aina 1980-
luvun alkupuolelle saakka. 

Oppikoulussa rehtorin tehtävä oli 1980-luvulle saakka luottamustoimen luonteinen. 
Kouluhallitus määräsi siihen viideksi vuodeksi kerrallaan jonkun asianomaisen koulun 
opettajista. Oppikoulun rehtori oli, selvemmin kuin kansakoulun johtaja, opettajien esi-
mies ja auktoriteetti. (Haavio 1968, 262–263.) Rehtorin valtaoikeudet olivat verrattain 
laajat erityisesti kurinpitoa ja opetuksen valvontaa koskevissa asioissa. Hänen velvolli-
suutenaan oli seurata opetusta, mutta myös keskustelemalla varmistaa muun muassa, että 
opetusmenetelmät ja oppikirjan käyttö vastasivat kouluhallituksen toiveita. Oppikoulun 
rehtori näyttää olleen ennen kaikkea valtion valtuuttama kurin, järjestyksen ja kuuliai-
suuden vartija omassa koulussaan. 

Oppikoulun rehtorin tehtävänä oli 1960-luvulla huolehtia ainakin seuraavista tehtävistä:  

− rahavarain hoito, esim. lukukausimaksut, palkkojen maksaminen 
− sairausvakuutuksesta johtuvat toimenpiteet (esim. sairausajan palkan maksaminen) 
− koulurakennusten hoitaminen, isännöitsijänä toimiminen 
− kaluston, opetusvälineiden ja kirjaston hoidon valvonta sekä hankinta 
− arkiston hoitaminen 
− nimikirjan pitäminen 
− vuosikertomuksen laatiminen 
− työn yleinen järjestely (esim. tuntijaon laatiminen, oppikirjojen hankinta). 

(Meinander & Aattonen 1968, 19–42.)  
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Myös valtion ja yksityisissä oppikouluissa oli johtokunnat, mutta rehtorit vastasivat käy-
tännössä koulun taloudesta. Rehtorit olivat enemmän toimitusjohtajia kuin pedagogisia 
keulakuvia (vrt. Salminen et al. 1995, 124). Valtion oppikouluissa rehtori oli suoraan kou-
luhallituksen alainen virkamies. Peruskouluja perustettaessa aikaisemmat valtion ja yksi-
tyiset oppikoulut luovutettiin kunnille eräin poikkeuksin. Keskikouluasteesta tuli osa 
kunnan peruskoulun yläastetta ja lukiot muodostivat hallinnollisesti itsenäisen oppikou-
lun, jonka toimintoja säädeltiin vanhalla oppikoululainsäädännöllä. Niillä oli yleensä oma 
johtokunta ja oma rehtori. Johtokunnan lisäksi niissä oli myös vanhempainneuvosto, joka 
huolehti kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. (ks. Takala 1994, 219.) 

Yksityisoppikouluja koskevat keskeiset säädökset olivat vuosien 1919 ja 1951 asetuk-
set, jotka koskivat pääosin yksityisoppikoulujen järjestysmuotoa ja valtionavun ehtoja. 
Yksityisoppikoulun sisäisestä toiminnasta määrättiin niiden lisäksi myös koulukohtaisilla 
ohjesäännöillä. Vuonna 1919 annetussa asetuksessa ei määrätty mitään yksityisoppikou-
lun johtajan tehtävistä, vaan ne tuli määritellä koulukohtaisessa ohjesäännössä (As.kok. 
1919/30). Vuoden 1951 asetus virallisti yksityisten koulujen aseman ja joiltakin osin tiu-
kensi niihin kohdistuvaa valvontaa. Yksityisoppikoulun johtokunta täytti muun muassa 
rehtorin toimen (As.kok. 1963/30). Koulujen hallintoa pyrittiin yhtenäistämään määritte-
lemällä rehtorin tehtävät asetuksella, vaikka ohjesääntöihin saatettiin edelleen tehdä joi-
takin asiaa koskevia lisäyksiä (Kiuasmaa 1982, 372). Yhtenäisistä ohjeista johtuen yksi-
tyisoppikouluissa rehtorin tehtävät olivat samansuuntaiset, kuin ne olivat valtion oppi-
kouluissa. 

Vuoden 1983 lukiolailla kumottiin vuoden 1872 koulujärjestys. Kunnallisen oppikou-
lun lukioaste muuttui kunnalliseksi lukioksi, ja yksityisen oppikoulun lukioaste muuttui 
yksityiseksi lukioksi (As.kok. 1983/477). Tämän jälkeen lukiokoulutus eriytyi yhä enem-
män omaksi kouluasteekseen, vain osa opettajista säilyi peruskoulun yläasteen kanssa yh-
teisinä. Pienissä kouluyksiköissä myös rehtori saattoi olla yhteinen yläasteen kanssa. 

Lukion rehtorilla on ollut peruskouluun rehtoriin verrattuna huomattavasti itsenäisem-
pi asema ja enemmän valtaa. Tähän on vaikuttanut ensinnäkin valtion oppikoulujen pe-
rinne, jonka mukaan rehtori hoiti asiat suoraan kouluhallituksen kanssa. Itsenäistä asemaa 
on korostanut myös se, että monissa kunnissa on ollut vain yksi lukio. Rehtorin asemaa ja 
vastuuta koulun kehittämisessä ovat lisänneet jaksotettuun lukioon siirtyminen jo 1980-
luvun alussa ja erityisesti luokattomaan lukion aloittaminen 1990-luvun puolivälissä. 

6.4  Tehtäväkuvat yhtenäistyvät 

Peruskouluun siirryttäessä koulun johtajan tehtävät muuttuivat, kun kunnallisten koulujen 
itsenäiset johtokunnat lakkasivat ja tilalle tulivat kuntien koululautakunnat. Vastaavasti 
yksityisen koulun rehtori joutui opettelemaan täysin uuden roolin ja menettelytavat saa-
dakseen koulunsa asiat hoidetuksi. Asioiden valmistelijasta ja esittelijästä tuli tiedon ko-
koaja, välittäjä ja päätösten toimeenpanija (Koski 1983, 16). 

Vuoden 1983 peruskoululaissa oli johtajan tehtävistä samanlainen yleismääritelmä 
kuin kansakouluasetuksessa oli ollut. Peruskoulun johtajan tehtävänä oli johtaa, ohjata ja 
valvoa peruskoulun opetus- ja kasvatustyötä sekä hoitaa hänelle määrätyt hallinto-, talou-
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denhoito- ja opetustehtävät. (As.kok. 1983/476). Seuraavana vuonna annetun peruskou-
luasetuksen yksityiskohtainen tehtäväluettelo oli hyvin samanlainen kuin aikaisempien 
asetusten tehtäväluettelot. Olennaisesti uutta oli velvoite osallistua johtamiskoulutukseen, 
opettajakunnan puheenjohtajana toiminen sekä oikeus antaa oppilaalle kirjallinen varoi-
tus. (As.kok. 1984/718). Tehtävien siirtämisessä alaspäin otettiin ensimmäinen hyvin va-
rovainen askel, kun virkavapauden myöntäminen voitiin antaa koulunjohtajalle tai rehto-
rille, jos virkavapaus tai vapautus tehtävän hoidosta kesti enintään viikon. 

Säädökset määrittelivät rehtorin koulun kehittämisen avainhenkilöksi. Koulun sisäisen ke-
hittämisen yhteydessä osoitetut tehtävät liittyivät ennen kaikkea työyhteisön kehittämiseen. 
Keskeisinä kehittämisalueina olivat mm. opettajien työmotivaation parantaminen, yhteishen-
gen luominen, opettajien yhteistyötaidot, koulun sisäisen tiedonkulun kehittäminen, ongelma-
ratkaisu- ja päätöksentekotaitojen kehittäminen sekä opettamisen ja oppimisen laadun paran-
taminen (Hämäläinen 1986, 53). Samaan aikaan annetuissa lukiolaissa ja -asetuksessa lukion 
rehtorin tehtävät määriteltiin samalla tavalla kuin peruskoulun johtajan tehtävät peruskoulu-
laissa ja -asetuksessa (As.kok. 1983/477). Ainoa käytännön ero oli se, että lukion rehtori mää-
rättiin kuuluvaksi oppilaiden ottoa valmistelevaan sijoittelutoimikuntaan.  

Vaikka koululainsäädäntöä uudistettiin vuosina 1986–1988 varsin laajasti, koulun joh-
tajan tehtäviin ei kuitenkaan tehty juurikaan muutoksia (ks. esim. Toivonen 1988, 3). Vas-
ta vuoden 1991 koululainsäädännön uudistus painottui hallinnon ja johtajan tehtävien 
uudistamiseen. Lainsäätäjän linjana oli vähentää laissa määrättyjä tehtäviä ja määritellä 
vain osa tehtävistä suoraan tietyille toimielimelle tai viranhaltijalle kuuluvaksi. Lisäksi 
monet ennen asetuksiin kirjatut tehtävät, kuten huolehtiminen, seuraaminen tai ohjaami-
nen, katsottiin nyt tavanomaiseen hallinnointiin kuuluvaksi. Aikaisemmissa asetuksissa 
olleet tehtävien koontiluettelot kumottiin. (As.kok. 1991/176, As.kok. 1991/177.) Näin 
haluttiin lisätä kuntien mahdollisuuksia päättää johtajan tehtävistä kuntakohtaisesti.  

Koululautakunnalla oli mahdollisuus siirtää sille kuuluvia tehtäviä viranhaltijoiden, 
ennen muuta rehtoreiden, päätettäviksi. Seuraavia koululautakunnalle määrättyjä tehtäviä 
ei kuitenkaan saanut siirtää: 

− oppilaan erottaminen määräajaksi 
− oppilaanottaminen tai siirtäminen luokkamuotoiseen erityisopetukseen vastoin huolta-

jan suostumusta 
− viranhaltijan tai tuntiopettajan irtisanominen sekä kurinpito  
− viranhaltijan määrääminen lääkärintarkastukseen ja terveyden tilaa koskevien tietojen 

antamiseen velvoittaminen. (Emt.) 

Lisäksi laeissa ja asetuksissa oli säädetty, että viranhaltijan ottamista ei saanut määrätä 
viranhaltijan tehtäväksi ja että työsuunnitelman hyväksyi koulun johtokunta. Seuraavana 
vuonna tämä määräys kuitenkin kumottiin (As.kok. 1992/707, As.kok. 1992/708). Rehto-
rin kannalta olennaisin muutos oli, että myös rehtorille voitiin antaa oikeus valita ja erot-
taa viranhaltijoita ja tuntiopettajia. Peruskoulu- ja lukiolaissa määriteltiin edelleen johta-
jan yleisiksi tehtäviksi johtaa ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä hoitaa hänel-
le säädetyt ja määrätyt hallinto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Johtajan on myös yh-
teistyössä oppilaiden, näiden huoltajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa pyrittävä 
saavuttamaan koululle säädetyt tavoitteet, osallistumaan koulun kehittämiseen,  tekemään 
opetussuunnitelman ja työsuunnitelman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut 
erikseen säädetyt ja määrätyt tehtävät. Lukiolaissa on vastaava säännös, mutta siinä ei ole 
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mainintaa yhteistyövelvoitteesta. (Toivonen 1991, 18, As.kok. 1991/171, As.kok. 
1991/172.)   

Koulun johtajan perustehtävistä oli säädöksissä luettelo, joka oli pohjana johto- ja 
toimintasäännöillä määritellyille koulun johtajan tehtäville. Seuraavat tehtävät lainsäätäjä 
ehdotti koulun johtajan tehtäväksi: 

− työsuunnitelman valmistelu 
− valinnaisaineista tiedottaminen  
− jonkin aineen opiskelusta vapauttaminen 
− ehtojen suorittamisajankohdasta päättäminen 
− erityiseen tutkintoon hyväksyminen 
− tutkinnon hyväksyminen opetukseen osallistumatta 
− oppilaan vapauttaminen koulunkäynnistä 
− poissaololuvan myöntäminen oppilaalle 
− ylemmälle luokalle pyrkivän hyväksyminen 
− oppilaan ojentaminen 
− opetustehtävät 
− opetuksen julkisuuden rajoittaminen 
− vuosiluokalta siirtäminen ja päästötodistuksen antaminen. 

Normien väheneminen, uudet tuntijaot ja opetussuunnitelman perusteet sekä kuntien si-
säiset delegointipäätökset ovat lisänneet oppilaitosten autonomiaa ja mahdollisuuksia 
itseohjaukseen (Vuorela et al. 1994, 91). Päätösvallan hajauttaminen on monipuolistanut 
ja helpottanut rehtorin työtä samanaikaisesti, kun päätöksenteko on nopeutunut ja lisän-
nyt työn itsenäisyyttä. Samalla rehtorin työt ovat lisääntyneet ja työn organisointi on 
muutenkin vaikeutunut. (Jakku-Sihvonen & Salmensuu 1995, 46.) 

Vuoden 1998 koululakiuudistuksessa johtajan laissa mainittujen tehtävien määrää vä-
hennettiin edelleen. Aikaisemmin peruskoulun johtaja voi myös hoitaa lukion johtajan 
tehtävät ja päinvastoin. Nyt säädettiin yhtenäisestä perusopetuksesta, joka liitti yhteen 
ala- ja yläasteen. Yhdistetyissä kouluissa rehtorin on huomioitava sekä luokan- että ai-
neenopettajajärjestelmä. Uusia haasteita ovat tuoneet myös integroidut erityisoppilaat ja 
maahanmuuttajat. Lukio eriytyi perusopetuksesta ja kytkeytyi aikaisempaa tiiviimmin 
muuhun toisen asteen koulutukseen. 

Niin kuin tutkimuksen alussa todettiin, Suomessa on tutkittu melko vähän koulun joh-
tamista ja erityisesti johtajan tehtäviä. Ulkomaisia koulun johtamiseen liittyviä tutkimuk-
sia on tehty paljon, mutta ne käsittelevät lähinnä johtamisen tehostamista, koulun kehit-
tämistä tai oppimisen edistämistä. Koska koulun johtaminen on voimakkaasti sidoksissa 
koulukulttuuriin, ulkomailla tehtyjä koulun johtamista koskevien tutkimuksien tulokset 
ovat vaikeasti yleistettävissä ja siirrettävissä suomalaisiin kouluihin. Kuitenkin myös ne 
antavat viitteitä johtamiseen liittyvistä yleisistä periaatteista ja lainalaisuuksista. Seuraa-
vana esitellään suomalaisia tutkimuksia, joissa on ainakin osittain selvitetty koulun johta-
jan tehtäviä tai koulun johtamista yleisemmin. 

Vahervan (1984) tutkimuksessa oli mukana 1500 lukion, peruskoulun ala-asteen ja 
yläasteen sekä erityiskoulun rehtoria, joista systemaattisella, stratifioidusti tehtiin 440 
rehtorin otos. Kyselylomakkeen 40 osiota edustivat rehtorin yleisimpiä tehtäviä. Tehtävät 
ja työssä koetut ongelmat ryhmittyivät kolmeen pääryhmään: pedagoginen johtaminen, 
henkilösuhteiden hoitaminen sekä taloudellis-hallinnolliset tehtävät. Rehtorin tärkeimpiä 
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tehtäviä tutkimuksen mukaan olivat työjärjestyksen laatiminen, vuositarkisteen laatimi-
nen, koulutapahtumien yleinen seuraaminen, oma opetustyö hallintotehtävien ohella, 
yleiskuvan luominen siitä, miten oma kouluyhteisö toimii ja sen arviointi sekä työrauha-
ongelmien selvittely. (Emt.) 

Vaikeimmiksi koetut tehtävät osuivat pedagogisen johtamisen alueelle. Tällaisia on-
gelmallisia tehtäviä olivat mm. kokonaisvastuun ottaminen opetus- ja kasvatustyön orga-
nisoinnista, valvonnasta ja tuloksellisuudesta, opettajien ohjaus ja tukeminen kasvatus-
työssä, oppilaiden motivointi koulutyöhön, työjärjestyksen laadinta ja tuloksellisuuden 
arviointi. Rehtoreilla olivat henkilösuhteet kunnossa opettajiin. Heitä tarvittiin useimmi-
ten erotuomariksi selvittämään opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitatilanteita. Talou-
dellis-hallinnolliset tehtävät olivat varsin kirjavia. Siihen kuuluivat mm. työjärjestyksen 
laadinta ja koulutyön yleinen arviointi, kokoustekniset kysymykset ja kyky luoda kontak-
teja koulun ulkopuolisiin tahoihin. Mieluisimpia tehtäviä olivat oma opetustyö, koulutus-
tapahtumien yleinen seuraaminen, yhteyden pitäminen oppilaiden vanhempiin sekä työ-
järjestyksen onnistunut laadinta. (Emt.) 

Erätuuli ja Leino (1993) tutkivat rehtorin tehtäväalueiden tärkeyttä ja toteutuvuutta 
opettajan näkökulmasta. He muodostivat rehtorin ammattikuvan ristiintaulukoimalla Ser-
giovannin (1987) esittämät tehtävä- ja toiminta-alueet. Tehtäväalueita ovat suunnittelu, 
päätöksenteko, organisointi, koordinointi, viestintä, vaikutustapojen käyttö ja arviointi. 
Toiminta-alueiksi vastaavasti erotettiin opetus- ja työsuunnitelma, oppilaat, henkilöstö, 
yhteistyösuhteet, tilat ja välineet sekä hallintotyö.  

Tutkimusjoukko muodostui 259 peruskoulun ja lukion opettajasta. Tutkijat esittivät 
opettajille 57 väittämää rehtorin toiminnan tärkeydestä ja toteutuvuudesta. Erillisistä reh-
torin tehtäväalueista kohosivat tärkeimmiksi koulun tavoitteet ja tiedon kulku. Turhimpia 
tehtäväalueita olivat oppituntien kuunteleminen ja hallintotehtävät. Parhaiten toteutuvia 
tehtäväalueita olivat kehittämishankkeiden suunnittelu, tiedonkulku, koulun tavoitteet ja 
rehtorin itsensä kouluttaminen. Huonoiten toteutuvia olivat mm. oppituntien kuuntelemi-
nen ja pedagogisten ohjeiden antaminen opettajille. (Emt.) 

Tukiainen (1999) selvitti peruskoulun rehtorin toimintaprofiilia, joka tarkoittaa kaik-
kea sitä toimintaa, jolla rehtori pyrkii edistämään koulunsa kehittämistä. Toimintaprofiili 
jakautuu neljään pääkategoriaan: tavoitteet, strategiat, strategian valintaan vaikuttavat 
tekijät sekä päätöksenteko. Tutkimusaineistona oli keväällä 1997 kyselylomakkeella ke-
rätty aineisto, johon vastasi 231 rehtoria sekä syksyllä 1998 suoritetut haastattelut. Rehto-
rit pitivät vähintään kohtalaisen tärkeänä kaikkia kategorioita. Luokkavierailuja ja oppi-
tuntien seurantaa ei pidetty tärkeänä tehtävänä. Tukiainen havaitsi, että rehtorit arvostivat 
opetussuunnitelmatyön organisointia ja asettivat tärkeimmäksi tavoitteekseen parhaan 
mahdollisen opetuksen hankkimisen oppilaille, ammatillisen kasvun mahdollisuuksien 
informoimista opettajakunnalle, koulutusmahdollisuuksien tarjontaa sekä opettajien kou-
lutukseen hakeutumisen tukemista. (Emt.) 

Mäkelä (2000) kartoitti KuntaSuomi 2004-tutkimusohjelmaan liittyen kyselyllä rehto-
reiden näkemyksiä koulutuspalveluiden tilasta vuonna 1998. Tutkimuskuntia oli 47 ja 
oppilaitoksia 636. Raportin mukaan lähes joka kymmenes rehtori sai valita henkilöitä 
vakinaisiin ja pitkäaikaisiin virkoihin. Käytännössä tämä luku on yleissivistävien oppilai-
tosten kohdalla paljon pienempi, koska ammatillisten oppilaitosten rehtoreista puolella on 
tämä oikeus. Viransijaisten ja tilapäisen työvoiman valinnassa päätösvalta on 80 prosen-
tilla rehtoreista. Henkilöstön työjaosta päättää yleisimmin rehtori (noin 70 % oppilaitok-
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sista). Opetussuunnitelmakysymykset voi ratkaista ala-asteilla noin joka viides rehtori, 
mutta yläasteilla sekä lukiossa enää vain muutama prosentti. Mäkelä osoitti, että rehtorit 
pitivät tärkeänä tutkimus- ja opetuksen kehittämistehtävää, omaa opetustyötään, oppilai-
toksen toiminnan ja opetuksen arviointia, hallinnollisia esimies- ja virkamiestehtäviä, 
henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämistä ja oppilaitosten yhteistyötä. (Emt.) 

Oppilaat valitsee yleisimmin rehtori, mutta oppilaan erottaa lautakunta. Rehtorit saavat 
päättää oppilaskuljetuksista noin viidenneksessä oppilaitoksista ja 80 prosentissa kouluis-
ta rehtori päättää uusien opetusmenetelmien käyttöönotosta tai kokeilusta. Rehtorit teke-
vät 90 prosentissa oppilaitoksia vähäiset (alle 10 000 markan) hankinnat. Sitä suuremmis-
ta hankinnoista saa päättää enää noin 40 prosenttia rehtoreista. Rehtorit päättävät pääasi-
assa oppilaitosten erilaista yhteistyömuodoista. Mäkelän tutkimuksen perusteella näyttäisi 
siltä, että rehtorin päätösvalta on riippuvainen päätöksenteon kohteena olevasta asiasta 
sekä kunnan ja koulun koosta. Mitä suurempi kunta ja koulu, sitä suurempi on rehtorin 
päätösvalta. (Emt.) 

Yhteenvetona edellisistä voidaan todeta, että eri aikoina ja erilaisissa koulukulttuureis-
sa koulun johtajan ydintehtävät ovat vaihdelleet. Suomalaiselle kouluhallinnolle on ollut 
tunnusomaista keskitetty johtaminen aina 1990-luvun alkuun saakka. Peruskoulujärjes-
telmä lisäsi rehtorin hallinnollisten tehtävien määrää. Lainsäädännössä määritellyt rehto-
rin tehtävät olivat lähinnä asiajohtamistyyppisiä. Rehtorin keskeisenä tehtävänä on ollut 
välittää valtion kouluhallinnon antamat ohjeet ja toteuttaa ylhäältä annetut määräykset. 
1980-luvun loppupuolelta lähtien johtajan tehtävissä on otettu huomioon työyhteisön 
kehittäminen.  

Vapaakuntakokeilun ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisen seurauksena päätösvalta 
siirtyi valtion keskushallinnosta ja läänistä kuntiin ja kouluihin. Valtion kouluhallinnon 
tehtäväksi on jäänyt lähinnä vastata lainsäädännöstä, resursseista ja opetussuunnitelmien 
uudistamisesta sekä koulutuksen valtakunnallisesta kehittämisestä. Kuntien ja koulujen 
keskeisiksi tehtäviksi on muotoutunut koulutuksen käytännön järjestäminen ja toteutta-
minen, opetuksen suunnittelu, taloudesta vastaaminen ja paikallishallintoon liittyvä pää-
töksenteko. 1990-luvulla uudet oppimiskäsitykset, valtakunnallisen opetussuunnitelma-
uudistus ja yhteiskunnalliset ongelmat ovat korostaneet oppimiseen, oppilashuoltoon ja 
erityisopetukseen liittyvien tehtävien hoitamista. Nämä ovat lisänneet kuntien ja koulujen 
tehtäviä. Samalla ne ovat tehneet koulun johtajan tehtävät entistä moninaisemmiksi ja 
vaativammiksi. 

Tehtävien määrittelyssä lainsäätäjän tavoitteena näyttäisi olleen antaa tietylle viranhal-
tijalle tai toimielimelle oikeus tehdä päätös jostakin asiasta. Uudistusten yhteydessä pai-
kallista päätäntävaltaa on koko ajan lisätty. Rehtorilla on tänä päivänä paljon enemmän 
valtaa ja mahdollisuuksia oman koulunsa kehittämiseen ja todelliseen johtamiseen kuin 
edeltäjillään. Lainsäädännön perusteella rehtorista muotoutuu kuitenkin melko staattinen 
kuva itsenäisenä ja yksinäisenä päätöksentekijänä ja vastuunkantajana.  

Tutkimusten mukaan pääosa rehtoreista toimi 1990–luvulle saakka hallintotehtäviin 
keskittyvän säilyttäjän roolissa tai ihmissuhteiden hoitoon ja kannustamiseen keskittyvä-
nä sovittelijana ja tuenantajana (Kääriäinen et al. 1990, 137). Kouluhallinnossa tapahtu-
neet muutokset korostavat rehtorin keskeisestä roolia niin koulun ilmapiirin ja kulttuurin 
luomisessa kuin toiminnan tuloksellisuudessa. Nykyään rehtoria voidaankin luonnehtia 
hyvän oppimisympäristön luojaksi ja yksikkönsä kehittäjäksi.  



 94

6.5  Rehtorin pätevyysvaatimuksista ja täydennyskoulutuksesta 

Ensimmäinen rehtorin virkaa koskeva erityinen koulutuksellinen vaatimus säädettiin 
vuonna 1991, jolloin rehtoreilta edellytettiin kouluhallinnon keskimmäisen arvosanan 
suorittamista. Säännöksen voimaan tulolle annettiin siirtymäaikaa vuoteen 1995 saakka. 
Seuraavana vuonna vaatimus muutettiin opetushallinnon tutkinnoksi (As.kok. 1991/176, 
As.kok. 1992/174). Tutkimuksen suorittamisen ajankohtana rehtoreilta vaadittiin asian-
omaisen kouluasteen opettajan pätevyys ja opetushallinnon tutkinto, mutta ei varsinaista 
johtamiskoulutusta. Peruskoulunjohtaja valittiin opettajien keskuudesta (As.kok. 
1992/707). 

Vuonna 1999 voimaan tulleessa koululainsäädäntöuudistuksessa rehtorin kelpoisuus-
vaatimukset yhtenäistettiin (As.kok. 1998/986). Rehtorin kelpoisuuteen vaaditaan ylempi 
korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työko-
kemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen 
opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät ope-
tushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus 
(As.kok. 1998/986). Hallinnollinen kokemus on siis otettu uusimmassa pätevyysasetuk-
sessa vaihtoehdoksi opetushallinnon opintojen tai tutkinnon rinnalle. Ylempää korkea-
koulututkintoa ei vaadita henkilöltä, jolla on ollut kelpoisuus toimia perusopetuksen opet-
tajana ennen asetuksen voimaan tuloa. 

Opetushallinnon tutkinnon laajuus on 8 opintoviikkoa. Tutkinnossa ovat seuraavat si-
sältöalueet: julkishallinnon perusteet, yleishallinto, henkilöstöhallinto, taloushallinto ja 
opetusalan hallinto. Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä 
opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on 
kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta an-
netussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyös-
tä annetussa laissa sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin 
tehtävään. (Opetushallitus 2000a, Opetushallitus 2000b.) Tutkinnon sisältö on lakipainot-
teinen, ja sen suorittaminen antaa hyvän perustan vastata hallinnollisista tehtävistä, mutta 
tutkinnosta on jätetty lähes kokonaan pois muut koulun johtamisessa tarvittavat valmiu-
det. Laajemmat valmiudet koulun johtamiseen tarjoavat yliopistojen järjestämät 15 opin-
toviikon opetushallinnon opinnot. Opetushallinnosta on nykyään mahdollista suorittaa 
myös 35 opintoviikon laajuiset opinnot. 

Valtakunnallinen koulun johtajien täydennyskoulutus aloitettiin vasta vuonna 1978 
tehdyn virkarehtoriratkaisun myötä. Tällöin kouluhallitus alkoi järjestää uusille rehtoreil-
le alkukoulutusta. Vanhemmille rehtoreille tarjottiin vastaavasti erilaista kurssitoimintaa. 
Tätä ennen koulunjohdollisen koulutuksen tavoitteita tai toteutustapaa ei ollut määritelty 
(Kouluhallitus 1989, 2–4). 1980-luvulla rehtorikoulutuksen valvonta-, järjestämis- ja ra-
hoitusvastuu kuuluivat kouluhallitukselle ja lääninhallituksille yhteistyössä kunnallisten 
keskusjärjestöjen ja kuntien kanssa. Kaikille uusille rehtoreille alettiin antaa vuodesta 
1980 lähtien kahden viikon mittainen alkukoulutus. Rehtoreiden muun täydennyskoulu-
tuksen pituudeksi säädettiin kolme päivää ja johtajien koulutuksen kestoksi kaksi päivää 
(Kouluhallitus 1982/608, Kouluhallitus 1983/320).  

Entisessä Kuopion läänissä, joka on nykyinen Pohjois-Savon maakunta, lääninhallitus 
järjesti koulutusta vuosina 1985–87 rehtoreille ja suurimpien koulujen johtajille (Kuopion 
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lääninhallitus 1988). Vuosikymmenen lopulla otettiin koulutuksen piiriin myös ala-asteen 
koulunjohtajat. Opetushallitus asetti tavoitteeksi, että 1990-luvun alussa pystyttäisiin 
käynnistämään pienten koulujen johtajien koulutus (Opetushallitus 1991). Osa Kuopion 
läänin kunnista tuli mukaan 1990-luvun alussa, kun Juankosken, Nilsiän, Rautavaaran, 
Kaavin, Vehmersalmen, Tuusniemen ja Siilinjärven kunnat järjestivät yhteisesti rehtoreil-
le ja koulunjohtajille täydennyskoulutusta useana vuotena.  

Myös yliopistot ja kuntien keskusjärjestöjen koulutusyksiköt alkoivat 1980-luvun lop-
pupuolella tarjota täydennyskoulutusta. Seuraavalla vuosikymmenellä rehtoreiden täy-
dennyskoulutustarjonta lisääntyi ja monipuolistui. Rehtorit voivat osallistua myös pitkä-
kestoiseen PD-koulutukseen. Opetushallitus on vuodesta 1994 lähtien solminut rehtori-
koulutuksesta yhteistyösopimuksia eri tahojen kanssa. 1990-luvulla on luovuttu keskite-
tysti järjestetystä koulutustarjonnasta, ja vastuu koulutustarpeen määrittelystä on siirretty 
koulutettavalle itselleen. Uusin mahdollisuus tarjota koulun johtajille täydennyskoulutus-
ta on 40 opintoviikkoa kestävä johtamisen erikoisammattitutkinto. 

Johtajuuden merkityksen korostuminen on alkanut näkyä myös johtamiskoulutuksen 
yhdenmukaistamisvaatimuksina. Välijärvi (2000) esitti opetushallitukselle tekemässään 
opettajankoulutusta koskevassa tutkimuksessa, että opettajankoulutukseen olisi hyvä liit-
tää kaikille johtajuuskoulutusta, koska on tärkeää ymmärtää johtajuuden välttämättömyys 
ja merkitys koulun toiminnassa ja yhteisössä ylipäätään. Tämä auttaisi myös ottamaan 
vastaan haasteen toimia rehtorina. Tärkeää olisi järjestää mahdollisuus valita rehtoriopin-
not opintojen jossain vaiheessa, jolloin perehdyttäisiin seikkaperäisemmin myös johta-
juuden kysymyksiin teoriassa ja käytännössä. (Emt. 39.) Rehtorin tehtäviin, erityisesti 
suurten koulujen, on ollut viime vuosina hyvin vähän hakijoita. Välijärven ehdotuksen 
toteuttaminen tukisi osaltaan pätevien ja motivoituneiden johtajien saamista kouluihin. 
Rehtoriprofessiota ja johtajuutta olisi näin mahdollista opiskella jo ennen siirtymistä työ-
elämään. Moni tämän päivän rehtori tai koulun johtaja kokee tulleensa tai jopa joutu-
neensa rehtoriksi ilman erityistä pyrkimystä siihen.  

6.6  Rehtorin tehtävistä Saksassa ja Hollannissa 

Suomen tapaan myös muualla Euroopassa näyttäisi olevan perussääntönä, että rehtorin 
vähimmäispätevyysvaatimuksena on asianomaisen koulun opettajan pätevyys (Opetus-
hallitus 2000c). Saksan opettajankoulutus edustaa tyypillistä eurooppalaista opettajan 
koulutusjärjestelmää. Koulutus on jaettu teoreettisiin opintoihin ja käytännön harjoitte-
luun. Opetusta tarjotaan muun muassa yliopistoissa (Technische Hochschulen/Technische 
Universitäten, Universitäten-Gesamthochschulen) ja opettajankoulutuslaitoksissa (Päda-
gogische Hochschulen). Pedagoginen harjoittelu tapahtuu sekä opettajan koulutussemi-
naareissa (Studienseminare) että harjoittelukouluissa. (Eurydice, 2002a.) 

Niin kuin Suomessa myös Saksassa käytetään Schuleleiter-yleisnimitystä kaikista kou-
lun johtajista. Rehtorinimike vaihtelee kouluasteittain ja oppilasmäärän mukaan. Saksan-
kielisiä vastineita suomalaiselle rehtorille ovat esimerkiksi Rektor, Realschulrektor, Stu-
diendirektor, Oberstudiendirektor ja Direktor. Saksassa osavaltion ministeriö valitsee 
koulun rehtorin. Rehtorin pätevyysvaatimuksena on asianomaisen koulun opettajan päte-



 96

vyys. Kouluneuvostolla (Schulkonferenz) on oikeus esittää kantansa rehtorin valintaan. 
Toimivalta kuitenkin vaihtelee, joissakin osavaltioissa kouluneuvostolla on oikeus vain 
tehdä esitys valittavasta rehtorista ja joissakin sillä on oikeus myös torjua jonkun henki-
lön valinta rehtoriksi. 

Pelkistetysti voidaan todeta, että saksalaisen rehtorin tehtäväalue kattaa koulun sisäiset 
asiat. Sellaisissa koulun ulkopuolissa asioissa, kuten koulun rakentaminen ja kunnostus 
sekä koulukirjojen ja opiskeluvälineiden hankinta, koulun johtaja tekee yhteistyötä pai-
kallisten viranomaisten kanssa. Rehtori vastaa koulun kasvatuksellisista ja opetuksellisis-
ta asioista, mutta hänellä on hyvin vähän valtaa taloudellisissa asioissa. Määrärahat pää-
omakustannuksiin ja toimintakuluihin, kuten opettajien palkkoihin, saadaan valtiolta. 
Paikallinen hallinto voi siirtää kouluille oikeuden päättää tietyistä menoista. Johtaja toi-
mii työnantajan edustajana ja hän vastaa siitä, että opettajien palkat maksetaan ohjeiden 
ja määräysten mukaisesti. Hän on myös koulunsa edustaja suhteessa valtion- ja paikal-
lishallintoon sekä eri sidosryhmiin. (Eurydice, 2002a.) 

Rehtorin tulee tehdä kiinteää yhteistyötä opettajakunnan ja kouluneuvoston kanssa se-
kä välittää ja toteuttaa ylempien viranomaisten antamat määräykset, mutta hän voi esi-
miehenä myös suoraan antaa ohjeita henkilökunnalle. Rehtori toimii kouluneuvoston ja 
opettajakunnan puheenjohtajana. Hänen tehtävänä on toimeenpanna kouluneuvoston te-
kemät päätökset, jotka koskevat opettajia, oppilaita ja vanhempia. Rehtorin tulee myös 
seurata, että oppilaat käyvät koulua ja noudattavat sääntöjä, terveys- ja turvallisuusohjeita 
(Niedersäscsisches Gestz und Verordnungsblatt 1993).  

Saksalaisessa koulutusjärjestelmässä rehtorin rooli ja tehtävät on määritelty seuraavasti: 

−  Rehtorin oikeutus tehtävään perustuu hänen opetuksellisiin (ei hallinnollisiin) taitoihin 
eli rehtori on johtava opettaja. 

− Rehtorin auktoriteetti perustuu kykyyn antaa opettajille ohjeita opetuksellisissa kysy-
myksissä, eli hän edustaa koulun laatua. 

− Rehtori vastaa opettajien arvioinnista ja siitä, että koulu on kokonaisuudessaan sopiva 
kasvatukseen ja opetukseen.  

− Rehtori päättää opettajien luokista, aineista ja työjärjestyksestä, oppilaiden valvonnas-
ta, opettajien sijaisista ja huolehtii siitä, että opettajien työmäärät ovat tasapuoliset.  

− Rehtori seuraa opettajien antamaa opetusta. 
− Rehtori arvioi opettajien soveltuvuutta, opetus- ja ammattitaitoa.  
− Rehtori vierailee luokissa ja varmistaa oppilaiden kirjallisista tehtävistä edistymisen ja 

yhdenmukaisuuden. (Eurydice 2002a.) 

Saksassa on samanlainen johtajan opetusvelvollisuusjärjestelmä kuin Suomessa, eli ope-
tusvelvollisuus määrittyy koulun koon ja kouluasteen mukaan. Mitä isompi koulu ja kor-
keampi kouluaste, sitä matalampi opetusvelvollisuus koulun johtajalla tai rehtorilla on. 
Alimmilla kouluasteilla ja pienissä kouluissa johtajan opetusvelvollisuus on lähellä opet-
tajan opetusvelvollisuutta, mutta suuremmissa kouluissa ja ylemmillä kouluasteilla rehto-
rin opetusvelvollisuus on tyypillisesti alle puolet opettajan opetusvelvollisuudesta. Ope-
tusvelvollisuus on kuitenkin eri osavaltioissa hyvin erilainen. Niinpä esimerkiksi tuhan-
nen oppilaan lukiossa opetusvelvollisuus on osavaltiosta riippuen kahden ja yhdentoista 
viikkotunnin välillä.  

Hollannissa johtajan nimike on joko koulunjohtaja (perusopetuksessa) tai rehtori (toi-
sen asteen opetuksessa). Johtajaksi pääsemisen edellytyksenä on opettajan pätevyyden 
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lisäksi myös kokemusta johtamisesta. Peruskoulun opettajan pätevyysvaatimuksena on 
nelivuotisen koulutusohjelman suorittaminen ammattikorkeakoulussa. Opettajat erikois-
tuvat yhteen aineeseen, mutta saavat opettaa kaikkia aineita. Toisen asteen oppilaitosten 
opettajat erikoistuvat myös yhteen aineeseen. Opettajat jaetaan kahteen tasoon. Toisen 
luokan opettajan pätevyys saadaan suorittamalla ammattikorkeakoulun opettajan koulu-
tuskurssi. Toisen luokan opettajat saavat opettaa alemmissa toisen asteen kouluissa ja 
aikuiskoulutuksessa. Ensimmäisen luokan opettajilla on kelpoisuus opettaa kaikilla toisen 
asteen koulutustasoilla. Ensimmäisen luokan opettajaksi pääsee suorittamalla toisen luo-
kan opettajan pätevyyden jälkeen vielä noin puolitoista vuotta kestävän ammattikorkea-
koulukurssin. Toinen mahdollisuus pätevöityä ensimmäisen luokan opettajaksi on suorit-
taa yliopistollinen arvosana ja sen jälkeen vielä vuoden kestävä yliopistollinen opettajan-
koulutus. Hollannissa, niin kuin monissa muissakin maissa, on pula opettajista. Vuonna 
1999 laadittiin ohjelma, jonka avulla pyritään varmistamaan, että opettajia on tulevaisuu-
dessa riittävästi ja että he ovat riittävän hyvin peruskoulutettuja. (Eurydice, 2002b.) 

Hollannissa paikalliset kouluviranomaiset päättävät julkisen koulun rehtorin valinnasta 
ja yksityisen koulun johtokunta valitsee oman koulun rehtorinsa. Koulun jokapäiväistä 
toimintaa johtaa rehtori. Isommilla kouluilla on yksi tai useampia avustavia rehtoreita. 
Rehtorin tehtävänä on vastata koulun toiminnasta yleensä, koulutuspoliittisten toiminta-
linjojen soveltamisesta, koulun ulkoisten yhteyksien ylläpitämisestä ja luokkaopetuksesta 
sekä avustaa alueen kouluviranomaista opetukseen, koulun organisointiin ja sisäisiin ru-
tiineihin liittyvässä suunnittelussa sekä koulun henkilöstöpolitiikan suunnittelussa ja täy-
täntöönpanossa. Jokaisessa koulussa on kouluneuvosto, johon kuuluu yhtä monta koulun 
henkilökunnan edustajaa ja vanhempien edustajaa. Neuvoston jäsenmäärä on 6-18 koulun 
koosta riippuen. (Kivinen et al. 1995, 271–276.) 

Hollannissa rehtorin tehtävät on määritelty hyvin yleisluonteisesti. Rehtori vastaa 

− koulun yleisjohtamisesta 
− henkilöstöpolitiikan suunnittelusta ja toteuttamisesta  
− toimivaltaisen viranomaisen antamien tehtävien toteuttamisesta ja esittämien kokous-

ten koollekutsumisesta  
− koulun asiajohtamiseen (management) kuuluvien tehtävien hoitamisesta. (Eurydice 

2002b.) 

Samoin kuin Saksassa ja Suomessa rehtorin opetusvelvollisuus riippuu koulun koosta ja 
kouluasteesta. Perusopetuksessa se on enimmillään 65 prosenttia opettajan opetusvelvol-
lisuudesta. Suurimmissa kouluissa ja ylemmillä kouluasteilla rehtorilla ei ole lainkaan 
opetusvelvollisuutta. Hollantilaiset kouluyksiköt ovat saksalaisiin ja suomalaisiin koului-
hin verrattuna suuria, minkä vuoksi hollantilaisissa kouluyksiköissä on tavallisesti pää-
rehtori ja useita eri sektoreille suuntautuneita avustavia rehtoreita. (Emt.) 

Saksassa rehtori valitaan muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen korkealla tasolla, 
kun valinnan tekee osavaltion keskushallinto. Suomessa ja Hollannissa rehtorin valitsee 
puolestaan koulun ylläpitäjä, joka on tavallisimmin kunta. Saksassa korostetaan rehtorin 
pätevyyttä ja tehtävissä opetuksen ohjaamista. Hollannissa koulun johtajan valinnan edel-
lytyksenä on hallinnollinen kokemus. Suomessa tämä vaatimus on otettu vaihtoehtoisena 
pätevyysvaatimuksena viimeisimpään pätevyysasetukseen. Yleisellä tasolla johtajien teh-
täväkuvat muistuttavat toisiaan, mutta saksalaisen koulun johtajan toimivalta on kaikista 
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suppein ja hollantilaisen laajin. Suomalaisen rehtorin tehtäväkuva on viimeisen vuosikym-
menen kuluessa laajentunut voimakkaasti ja on lähellä Hollannissa vallitsevaa käytäntöä.  

6.7  Yhteenvetoa koulun johtamisesta ja rehtorin tehtävistä 

Tämän tutkimuksen päätehtävänä on selvittää rehtorin tehtävät ja niiden toteutuminen 
yleissivistävissä kouluissa. Viitekehyksessä kuvattiin koulutusjärjestelmiä, koulujen or-
ganisatorista asemaa ja koulua organisaationa. Koulu ymmärrettiin lähinnä asiantuntija-
organisaatioksi ja sitä tarkasteltiin systeemiteorian pohjalta. Yleisistä johtamisteorioista 
haettiin pohjaa koulun johtamiselle, jota tarkasteltiin lähinnä tehtävä- ja henkilöstöjohta-
misen näkökulmasta.  

Suomalaiselle kouluhallinnolle on ollut tunnusomaista keskitetty johtaminen 1990-
luvun alkuun saakka. Peruskoulujärjestelmän alkuvaiheessa hallinnollisten tehtävien li-
säksi rehtorin keskeisenä tehtävänä oli välittää valtion kouluhallinnon antamat ohjeet ja 
toteuttaa annetut määräykset. Valtionhallinnossa aloitettu kunnallisen itsehallinnon vah-
vistamisen ja hallinnon rationalisointi vaikuttivat koulun johtamiseen, rehtorin asemaan 
ja tehtäviin. Rehtorit vastaavat aikaisempaa itsenäisemmin suunnittelusta, taloudesta ja 
päätöksenteosta sekä tuloksista ja kehittämisestä. 

 Koulun johtamiseen vaikuttaviksi perustekijöiksi muodostuvat A-osan perusteella yh-
teiskunta, organisaatio, yksilö, tavoitteet, resurssit, tulokset ja arviointi. Ne on esitetty 
kuviossa 14. Vaikuttaminen ei tarkoita tässä yhteydessä suoraa syy-seuraus-suhdetta, 
vaan se ymmärretään systeemisesti,  jossa syyt ja seuraukset kytkeytyvät toisiinsa vasta-
vuoroisesti ja kehämäisesti. Tekijät vaikuttavat yhdessä ja erikseen koulun johtamiseen ja 
johtaminen näihin tekijöihin sekä tekijät suoraan toisiinsa. 
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Kuva 14. Koulun johtamiseen vaikuttavat perustekijät. 

Koulutusjärjestelmä, kouluorganisaation rakenne, koulukulttuuri, koululle asetetut tavoit-
teet, koulun suhde ympäristöönsä, käytetyt työmenetelmät sekä ihmissuhteet kietoutuvat 
toisiinsa ja ovat sidoksissa johtajuuteen. Koulutusjärjestelmä on kansakunnan laajuinen 
kasvattamiseen eriytynyt laitosten joukko, jonka prosessit ja rakenteet on suhteutettu toi-
siinsa ja jonka valvonta ja ohjaus on ainakin osaksi valtiovallan käsissä. Koulun toimin-
taedellytykset ovat yhteydessä yleiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Valtion ja kun-
nallishallinnon välinen työnjako riippuu historiallisista, poliittisista ja yhteiskunnallisista 
olosuhteista. 

Yhteiskunta vaikuttaa kouluorganisaatioon ainakin lainsäädännön, päätöksien, ohjei-
den ja resurssien kautta. Arvostuksissa, taloudessa, toimintatavoissa tai yleisessä ilmapii-
rissä tapahtuvat muutokset vaikuttavat suoraan koulun toimintaedellytyksiin ja johtami-
seen. Koulun tavoitteet muotoutuvat valtion, kunnan ja koulun omien kehittämistarpeiden 
synteesinä. Organisaatio määriteltiin ihmisten muodostamaksi yhteistoimintajärjestel-
mäksi tiettyjen päämäärien saavuttamiseksi.  

Koulu on rakenteeltaan lähinnä linja-esikuntaorganisaatio. Muodoltaan se muistuttaa 
nykyaikaista matalaa organisaatiota, jossa keskijohto on poistettu. Käytännössä varsinkin 
suurissa yleissivistävissä kouluissa hallinto on osoittautunut kuitenkin liian kapeaksi.  

Jokaisella organisaatiolla on oma kulttuurinsa, joka heijastuu yhteisön toiminnassa, 
ajattelussa ja päätöksenteossa. Organisaatiokulttuurilla tarkoitetaan organisaation perus-
tana olevaa syvimmällä, tiedostamattomalla tasolla olevia arvoja, arvostuksia, tapoja ja 
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tottumuksia. Kulttuurilla on historialliset juurensa, jotka liittyvät kaikkeen, mitä organi-
saatiossa tehdään. Pystyäkseen kehittämään koulua rehtorin on tunnistettava koulussa 
vallitseva kulttuuri. Koulussa on todettu vaikuttavan ainakin kolme kulttuurijärjestelmää: 
oppilaan kulttuuri, opettajien kasvatuskulttuuri ja hallintokulttuuri. Koulukulttuurille on 
ollut tyypillistä opettajan eristäytyneisyys ja yhteistyön vähäisyys. Rehtorin keskeinen 
tehtävä on koulun kulttuurin muodostaminen ja toimiminen uusien jaettujen arvojen ja 
tarkoitusten sekä luojana että tulkitsijana. Hänellä täytyy olla hyvä käsitys oppimisesta, 
oppijan ja opettajan rooleista, opettajien välisestä yhteistyöstä ja ennen kaikkea koulun 
johtamisesta.  

Johtamisessa on kyse monikerroksisen organisaatiokokonaisuuden hallitsemisesta ja 
persoonaltaan, koulutukseltaan ja tavoitteiltaan erilaisten ihmisten kanssa työskentelemis-
tä. Rehtorilla tulee olla selkeä kokonaiskäsitys organisaation toiminnasta. Rehtorin tulisi 
osata kohdentaa eri alueiden kehittämistarpeet, mutta samalla säilyttää organisaation 
kaikki alueet toiminnallisesti vireessä ja saada organisaatio toimimaan perustehtävänsä 
mukaisesti.  

Koulun toimiminen samanaikaisesti sekä suljettuna että avoimena organisaationa pe-
rustuu koululle asetettuihin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja asemaan. Sulkeutumiseen vai-
kuttavat toimiminen tietynlaisena pakkojärjestelmänä, yhteiskuntaa ylläpitävänä ja kehit-
tävänä organisaationa. Riippumattomuutta on korostanut myös koulun itsestään selvä ja 
turvattu olemassaolo. Opettajan itsenäinen työskentely on entisestään lisännyt koulun 
autonomisuutta.  

Yhteiskunnan toimintatapojen muuttuminen, koulun toimintaympäristön tarve vuoro-
vaikutukseen, koulun sidosryhmien lisääntyminen sekä tulosvastuu ja tilivelvollisuus 
pakottavat koulun avautumaan. Koulun avoimuutta edellyttää myös ihmisten yksilöllisten 
koulutustarpeiden tyydyttäminen.  

Koulun johtaminen määriteltiin rehtorin toimenpiteiksi, joiden avulla saavutetaan kou-
luorganisaatiolle asetetut ja sen itse asettamat tavoitteet. Rehtorin tehtäväalue jakaantuu 
kahdeksi laajaksi osa-alueeksi, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Johtaja on vastuussa 
ylemmille tahoille hallinnon järjestämisestä ja toiminnan organisoinnista asetettujen ta-
voitteiden mukaisesti. Organisaation johtajana hänen tulee saada organisaation jäsenet 
toimimaan niin, että tavoitteet saavutetaan. Rehtori siis toimii yhdessä opettajien ja muun 
henkilökunnan kanssa hyödyntäen parhaalla mahdollisella tavalla heidän tietojaan ja tai-
tojaan. Johtaminen jaettiin tehtävä- ja henkilöstökeskeiseen johtamiseen. Edellisessä reh-
tori huolehtii hallinto-, opetussuunnitelma-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja organisointi-
tehtävien hoitamisesta. Jälkimmäisessä on kyse erityisesti ihmissuhteista huolehtimisesta, 
henkilöiden osaamisen yhteensovittamisesta ja yhdessä toimimisesta. Tässä jaottelussa 
pedagoginen johtaminen sisältyy edellä mainittuihin johtamisalueisiin.  

Rehtorilla on suomalaisessa yleissivistävässä koulussa muun muassa seuraavanlaisia 
tehtäviä: 

− Seurata, arvioida ja kehittää henkilökunnan toimintaa, osaamista, yhteisöllisyyttä, 
opettajien opetusta, oppilaiden työskentelyä, oppilashuoltoa, opetus- ja kasvatustavoit-
teiden saavuttamista, oppilasarviointia, koulun toiminnan arviointia, kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä, koko kouluyhteisön toimintaa sekä koululaitoksen kehitystä.  

− Tiedottaa koulun toimintaan liittyvistä ohjeista ja määräyksistä sekä koulun toiminnasta. 
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− Päättää tai määrätä täydennyskoulutuksesta, oppikirjojen valinnasta, opetusryhmistä, 
stipendien jaosta, ehtojen suorittamisen ajankohdasta, kouluhuoneiston ja kiinteistön 
käytöstä, opiskelijavalinnasta, työntekijöiden ja viranhaltijoiden työnjaosta, virkava-
paudesta, työlomasta, oppilaan poissaololuvasta, vuosilomista, työtodistuksesta, opet-
taja, opetuksen julkisuuden rajoittamisesta, uskonnon opetuksesta, koulukuljetuksesta 
virkamatkamääräyksestä, päättötodistuksesta, luokanvalvojasta, kotiopetuksessa ole-
valle oppilaalle tutkiva, oppilaskunnalle ohjaavaopettaja, oppilaan ojentamisesta, opin-
tojen suoritusajan pidentämisestä, oppilaan tuntimäärän vähentämisestä, opintojen 
suorittamisesta osallistumatta opetukseen, oppilaskunnan kerhon säännöistä, laskujen 
ja tositteiden hyväksymisestä, opintoretken tai leirikoulun suunnitelmasta sekä oppi-
laan vapauttamisesta koulunkäynnistä tai jonkin aineen opiskelusta.  

− Ottaa tai esittää otettavaksi työsopimus- tai virkasuhteinen henkilökunta, heidän sijai-
sensa sijainen, opetusharjoittelija, sekä yksityisoppilas. 

− Valvoa koulurakennusten, kaluston ja irtaimiston kuntoa sekä määrää. 
− Laatia koulun opetussuunnitelma, tavoitteet, talousarvioehdotus, työsuunnitelmaehdo-

tus, työjärjestykset ja muut kehittämis- tai toimenpideohjelmat sekä viranomaisten 
määräämät vuosikertomukset, tilastot ja muut ilmoitukset. 

− Valmistella ja johtaa kokoukset ja neuvottelut.  
− Hankkia koulutarvikkeet, opetusvälineet, kalusto ja resurssit. 
− Edustaa koulua ja pitää yhteyttä kouluvirastoon, kunnan muihin viranomaisiin, muihin 

kouluihin ja valtion viranomaisiin. 
− Antaa opetusta opetusvelvollisuuden osoittama määrä. 

Luetteloon on kerätty tehtävät mahdollisimman laajasti. Käytännössä rehtorille tulevien 
tehtävien määrä riippuu koulun koosta ja siitä, onko koulussa apulaisrehtori ja koulusih-
teeri. Lisäksi tehtävien laajuus riippuu koululautakunnan, kouluviraston ja mahdollisten 
johtokuntien päätäntävallasta. Eri toimielimien ja viranhaltijoiden tehtäväalueet ja pää-
tösvalta on määritelty koulutointa koskevilla johto- ja toimintasäännöillä. Monissa koulu-
virastoissa hoidetaan kokonaan esimerkiksi koulukuljetusten järjestelyt. Osa tehtävistä 
hoidetaan käytännössä yhdessä opettajien kanssa. Esimerkkeinä tästä ovat koulukohtaisen 
opetus- ja lukuvuosisuunnitelman laatiminen. Taloudenhoidossa on myös erilaisia käytän-
teitä. On kuntia, joissa rehtorin tehtävänä on huolehtia koulun taloudesta vain materiaali- 
ja kalustohankintojen osalta. Toisen ääripään kunnissa rehtorin vastuulla oleva budjetti 
sisältää koko koulun talouden hoidon, myös opettajien ja muun henkilökunnan palkka-
määrärahat. Myös muiden hallintokuntien tehtävät, kuten esimerkiksi se, hoitaako tekni-
nen toimi koulutilojen vuokraamisen, vaikuttavat rehtorin tehtäviin. Rehtorin tehtävien 
laajuuteen vaikuttavat kunnan ja koulun käytänteiden lisäksi myös rehtorin henkilökoh-
taiset ominaisuudet, vahvuudet ja intressit.  

Karstanje (1996, Taipale 2000, 27.) tiivistää lähes koko Eurooppaa koskevat oppilai-
tosjohdon tehtäviin vaikuttavat muutokset seuraavanlaisiksi: 

− Koulujen vapaus talousarvion soveltamisessa, mutta riippuvuus muista rahoituslähteis-
tä, on lisääntynyt. 

− Opiskelijamäärät ja suoritetut tutkinnot on otettu taloudellisen resursoinnin välittö-
mäksi perusteeksi, joten koulut kilpailevat ankarasti lahjakkaista oppilaista. 

− Opetussuunnitelmallista ohjausta on vähennetty.  
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− Opettajien valintaan liittyviä valtakunnallisia kriteerejä on väljennetty ja samalla lisät-
ty harkintamahdollisuuksia koulutasolla tapahtuvassa valinnassa. 

− Rehtorit saavat yhä useammin itse valita opettajat.  
− Koulun johdon työnantajarooli on korostumassa.  
− Tarkastustoimen korvaa tuloksellisuuden arviointi.  
− Oppilaitosten koko on kasvamassa kustannuspaineiden vuoksi. (Emt.) 

Yksittäisten tehtävien tehokkaan hoitamisen lisäksi rehtorilla tulee olla näkemys siitä, 
millainen on hyvin toimiva koulu, mutta myös selkeä käsitys koulun perustehtävästä ja 
sisäistynyt tavoitetietoisuus. Rehtorin tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää 
myös hyvin monitaitoista persoonaa. Rehtorin työssä korostuu taito hoitaa ihmissuhteita. 
Opetushallituksen tutkimuksessa lukion rehtorien vastausten perusteella rehtorin keskei-
simmän ammattipätevyyden voidaan ajatella muodostuvan johtamistaidoista ja asenteista. 
Johtamistaidot puolestaan käsittävät sekä vuorovaikutustaitoja että muita johtajalta vaa-
dittavia ominaisuuksia. (Jakku-Sihvonen & Salmensuu 1994, 155.)  

Tämän päivän rehtorin työssä korostuvat yhteisölliset toimintamallit. Hänen tulisi suh-
tautua tasapuolisesti henkilökuntaan, oppilaisiin ja eri oppiaineisiin. Rehtorin pitää pystyä 
organisoimaan ja vetämään yhteistoiminnassa henkilökunnan kanssa koulun kehittämistä. 
Hänen tulisi kyetä luomaan yhteisymmärrystä ja yhteistä mallia koulun toiminnasta sekä 
sitoutuneisuutta yhteisiin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Koska opettajat edustavat erilaisia 
persoonallisuuksia, korostuvat sosiaaliset taidot voimakkaasti. Rehtorin tulee olla tukeva, 
kannustava, innostava, virkeyttä ja ryhmähenkeä luova. Vahvoihin ihmissuhdetaitoihin 
voidaan lukea myös keskustelun ja puhumisen kulttuurin edistäminen ja uskallus avoi-
muuteen myös ”aroissa asioissa”. Arvostus omassa työyhteisössä syntyy pitkälti sosiaalis-
ten taitojen ja koulun toimintakulttuurin ymmärtämisen kautta. 

Rehtorin tulee huolehtia siitä, että koulussa käydään säännöllisesti arvokeskusteluja 
koulun toiminnan tarkoituksesta ja yhteisistä pelisäännöistä. Tämä edellyttää säännöllisiä 
kokoontumisia ja aikaa yhteiseen keskusteluun, suunnitteluun ja kehittämiseen. Usein 
käytännössä kuitenkin toimitaan niin, että kun jokin asia on kerran sovittu, niin oletetaan, 
että kaikki noudattavat tätä sopimusta. Tämä toimintapa ei kuitenkaan toimi käytännössä, 
vaan jonkin ajan kuluttua osa henkilökunnasta on unohtanut sovitut toimintaperiaatteet ja 
alkavat toimia kukin omalla tavallaan. 

Rehtorilla täytyisi olla selkeä ja kokonaisvaltainen näkemys koulun kehittämisen ta-
voitteista ja painopisteistä. Rehtorin tulisi vahvasti sitoutua koulun kehittämiseen. Hänen 
on ehdottomasti hallittava hyvin työsuunnitelman ja työjärjestyksen laadinta ja ymmärret-
tävä niiden rooli, koska niiden myötä luodaan – joko hyvä tai huono – pohja opettajien 
työlle ja kaikelle koulun toiminnalle. Hänen pitää pystyä opastamaan henkilökuntaa teh-
tävien oikeisiin hoitotapoihin, toiminnan periaatteisiin, sääntöihin ja arkiseen työhön. 
Rehtorilla tulee olla hyvä taito suunnitella ja johtaa kokouksia. Rehtorin ammattitaitoa ja 
osaamista arvioidaan pitkälle sitä kautta, kuinka hyvin hän hallitsee koulun toiminnan 
organisoinnin ja hallinnolliset tehtävät sekä neuvottelu- ja kokousrutiinit. 

Vaikka rehtorin työhön sisältyy runsaasti hallinnollisia tehtäviä, ei hänen rooliaan sel-
västikään ymmärretä ”hallintobyrokraatin” rooliksi. Mieluummin hänen roolinaan on 
koulun hyvästä hengestä ja ilmapiiristä huolehtiminen. Rehtorin tulisi sietää hyvin painei-
ta ja kestää myös negatiivisia asioita, eli hänellä tulee olla vahva ja terve itsetunto sekä 
tasapainoinen persoonallisuus. Hänen tulee olla vahva johtaja, joka panostaa oppimiseen 
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ja sen laatuun, turvaa opiskelumahdollisuudet, varmistaa opiskeluun sitoutumisen ja seu-
raa jatkuvasti oppilaiden edistymistä. Rehtori vastaa siitä, että kouluympäristö on turval-
linen ja hyvin järjestetty ja että kodit tuntevat koulun kasvatustavoitteet ja että niistä kes-
kustellaan yhdessä koulun kanssa jatkuvasti. On erityisen tärkeää, rehtori kehittää omien 
johtamistaitojen lisäksi jatkuvasti myös henkilöstön ammattitaitoa. 

Tämän päivän rehtorilta edellytetään tuloksellista toimintaa. Vaikka rehtori vastaa kou-
lun toiminnasta, opettajilla, muulla henkilökunnalla ja rehtorilla tulee olla yhteinen visio 
koulun tulevaisuudesta ja keinoista kuinka ne saavutetaan. Päätöksenteossaan rehtorin 
tulisi hyödyntää niin opettajien ja muun henkilökunnan näkemykset ja kokemukset kuin 
koulun olemassa olevat päätöksenteon menettelymallit, luonne ja kokemukset aiemmista 
päätöksistä. Henkilöstön tulee olla mukana sekä valmistelemassa ja päättämässä koko 
koulua koskevat asiat. On tärkeää, että kuunnellaan kaikkia organisaation jäseniä ja pyri-
tään löytämään yhteinen näkemys. Näin henkilökunnasta muodostuu yhteisö eikä vain 
joukko yksilöitä, jotka opettavat, laittavat ruokaa tai siivoavat.  

Yhteistyön laajentaminen ei ole kuitenkaan helppoa, koska koulun toiminnalle on tyy-
pillistä ristiriita tarkoin määritellyn tehtävän, aseman ja vastuuseen perustuvan kontrollin 
sekä asiantuntemukseen pohjautuvan autonomian ja alhaisen sisäisen riippuvuuden välil-
lä. Opettajan oikeutta itsenäiseen luokkahuonetyöskentelyyn on korostettu. Koulun todet-
tiin olevan asiantuntijaorganisaatio, jonka kehittyminen edellyttää oppivan organisaation toi-
mintaperiaatteiden käyttöönottamista. Mikäli kouluorganisaatiossa pyritään oppivan organi-
saation vision toteuttamiseen, on vuorovaikutusareenan laajennuttava ja avauduttava siten, että 
siinä voidaan avoimesti käsitellä ja kehittää myös pedagogiseen asiantuntijuuteen perustuvaa 
toimintaa. Oppivassa organisaatiossa korostuu omasta toiminnasta hankittujen tietojen avulla 
oppiminen ja toiminnan kehittäminen.  

Johtamisen onnistuminen edellyttää, että rehtori osaa käyttää erilaisia johtamistapoja 
sekä vaihtaa toimintatapaansa tilanteen edellyttämällä tavalla. Johtamistavan valinta riip-
puu tehtävän luonteesta, organisaation historiasta, johtajan omasta ihmiskäsityksestä ja 
käsityksestä itsestään tietyn tehtävän suorittajana. Samaa organisaatiota voi johtaa tehok-
kaasti useammalla eri tavalla. Jokaisella johtajalla on omat henkilökohtaiset ominaisuu-
tensa, joista hänen johtamistyylinsä ja toimintansa eri tilanteissa riippuu.  

Rehtorin toimintaan vaikuttaa hänen roolinsa ja siihen kohdistuvat erilaiset odotukset. 
Roolin kokemisella tarkoitetaan osittain johtajan omaa ja osittain työntekijöiden tulkin-
taa, näkemystä ja kokemusta johtajuudesta. Tämä ohjaa rehtorin suhtautumista sekä or-
ganisaatioon että työntekijöihin ja tulee esiin omaksutussa johtamistavassa. Koulun johta-
jan pitää pystyä toimimaan erilaisten ja eri vaiheessa olevien hankkeiden kanssa. Hänen 
tulee osata priorisoida rajalliset resurssit ja huomioida muutosvastarinta sekä kestää myös 
kritiikkiä, jopa vihaa ja suuttumusta muiden taholta.  

Rehtori joutuu taiteilemaan erilaisten ja usein hyvinkin ristiriitaisten ohjeiden, tavoit-
teiden ja odotusten viidakossa yrittäen samalla johtaa koulua sen omien tavoitteiden ja 
toimintaperiaatteiden mukaisesti. Johtaja edustaa organisaatiossa tulevaisuutta ja näin 
ollen hänen tulee olla tietyllä tavalla edellä aikaansa. Tähän liittyy tietyllä tavalla para-
doksi, koska hänen tehtävänsä on pitää toimintaolosuhteet samanaikaisesti vakaina (vrt. 
Buckley 1985, 27). Johtajuuden vaatimuksiin liittyy kyky ottaa hallittuja riskejä. Pystyäk-
seen varmistamaan organisaation kehittymiskyvyn ja tuloskunnon rehtorin on huolehdittava 
niin henkilökunnan jaksamisesta kuin omasta henkisestä ja fyysisestä jaksamisestaan. 
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Koulun johtajan tulee asettautua organisaation rajapinnalle, jotta pystyisi johtamaan. 
Jos hän on liian lähellä opettajia, hän ei pysty toimimaan objektiivisesti, jos taas hän on 
liian kaukana opettajista, hän ei hahmota asioita opettamisen näkökulmasta riittävän tar-
kasti. Tähän tutkimukseen liittyvässä haastattelussa eräs hollantilainen rehtori totesi, että 
”rehtorin tehtävänä on tulkita ulkoista maailmaa opettajille ja viedä koulun näkemykset ja 
esitykset ulkomaailmaan”. Asemastaan johtuen häneen kohdistavat odotuksiaan opettajat, 
henkilökunta, yhteiskunta, kunnan luottamusmies- ja virkamiesjohto, oppilaat, vanhem-
mat, oppilaita vastaanottavat koulut, ammattiyhdistys ja myös rehtori itse. 



7 Empiirisen osan toteuttaminen 

7.1  Tutkimusongelmat 

Tutkimuksen A-osassa kuvailtiin koulutusjärjestelmiä, koulua organisaationa, rehtorin 
toimintaympäristön muuttumista sekä koulun johtamista ja johtajan tehtäviä. Koulun joh-
taminen määriteltiin rehtorin toimenpiteiksi, joiden avulla saavutetaan kouluorganisaati-
olle asetetut ja sen itse asettamat tavoitteet. Koulun tavoitteiden todettiin muotoutuvan 
pääasiassa valtion, kunnan ja koulun itsensä asettamien päämäärien perusteella.  

Empiirisessä osassa selvitettäviä tutkimustehtäviä varten kirjallisuuden ja aikaisempi-
en tutkimusten perusteella laadittiin A-osan lopuksi teoreettinen malli koulun johtamiseen 
vaikuttavista perustekijöistä. Perustekijöitä ovat organisaatio, yksilö, yhteiskunta, resurs-
sit, tavoitteet, tulokset ja arviointi. Normien ja hallinnon purkamisen seurauksena koulun 
toiminnan todettiin olevan entistä riippuvaisempaa siitä, miten koulun johtajat johtavat koulu-
aan ja miten kouluun vaikuttavat perustekijät tukevat koulun johtamista. Tutkimuksen tässä 
osassa arvioidaan perustekijöiden vaikutusta koulun käytännön johtamiseen. 

Kaikkien organisaatioiden johtajilla on samanlaisia tehtäviä, joita tässä tutkimuksessa 
on kutsuttu yleisiksi johtamisen tehtäviksi. Näiden lisäksi jokaisen organisaation johtajal-
la on organisaation peruslogiikan mukaisia tehtäviä. Perinteisesti rehtorin tehtävät on 
määritelty laissa ja asetuksissa hyvin yksityiskohtaisesti. 1990-luvulla tapahtuneen nor-
mien purkamisen ja tehtävien delegoimisen seurauksena lain asemaa tehtävien määrittä-
jänä pienennettiin samalla, kun kuntien oikeutta päättää rehtorin tehtävistä laajennettiin. 
Vuoden 1998 koululainsäädäntöuudistuksessa rehtorin tehtävien määrittely jätettiin lähes 
kokonaan pois. Tämän jälkeen kunnilla on ollut aikaisempaa enemmän päätäntävaltaa 
rehtorin tehtävien määrittelyssä ja mahdollisuus paikallisten olosuhteiden huomioonotta-
miseen päättäessään rehtorien tehtävistä johtosäännöissään.  

Intuitiivisesti voidaan olettaa, että kunnat ovat käyttäneet lisääntynyttä päätäntäval-
taansa hyvin eri tavoin. Myös paikalliset olosuhteet ovat erilaiset eri kunnissa. Tutkimuk-
sen tämän osan tavoitteena on selvittää, mitä tehtäviä rehtoreille kuntien omilla päätöksil-
lä on määrätty. Toisena tavoitteena on selvittää, kuinka tärkeiksi rehtorit ja opettajat ko-
kevat rehtorin keskeisimmät tehtävät ja miten hyvin ne toteutuvat rehtorin käytännön 
johtamistyössä.  
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Kuviossa 15 on esitetty tutkimusongelmien muotoutuminen. 

Kuva 15. Tutkimusongelmien muotoutuminen. 

Tutkimuksen kannalta keskeinen selvitettävä asia on rehtorien suhtautuminen A-osassa 
johdettuihin koulujohtamisen perustekijöihin. Tavoiteasettelun perusteella muita selvitet-
täviä asioita ovat rehtorien tehtävien määrittely kuntien johtosäännöissä sekä rehtorille 
määrättyjen tehtävien tärkeys ja toteutuminen. Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 

1. Millaisiksi rehtorit itse kokevat koulun johtamiseen vaikuttavat perustekijät? 

2. Mitä tehtäviä on kunnallisissa johtosäännöissä määrätty rehtorille? 

3. Mitkä rehtorille määrätyt tehtävät ovat tärkeitä rehtoreiden ja opettajien mielestä ja 
miten ne ovat toteutuneet käytännön johtamistyössä?  

1. Eroavatko opettajien ja rehtoreiden käsitykset toisistaan siinä, mitkä rehtorin 
tehtävät ovat tärkeimpiä ja mitkä vähiten tärkeitä?  

2. Eroavatko opettajien ja rehtoreiden käsitykset toisistaan siinä, mitkä rehtorin 
tehtävät ovat toteutuneet parhaiten ja mitkä huonoimmin? 

Ensimmäiseen tutkimusongelmaan liittyen selvitän rehtoreiden näkemykset organisaation 
(toimintamahdollisuudet), yksilön (henkilöhistoria, koulutus ja rooli), yhteiskunnan (teh-
tävät ja asema), tavoitteiden ja resurssien merkityksestä koulun johtamiseen. Toisen tut-
kimusongelman selvittämiseksi kartoitan rehtoreille määrätyt tehtävät Pohjois-Savon 
kuntien johtosäännöistä tai niitä vastaavista säännöistä. Kolmatta tutkimusongelmaa var-
ten valitsin 40 suunnitteluun, organisointiin, toimeenpanoon, arviointiin ja kehittämiseen 
liittyvää rehtorin tehtävää, joiden tärkeyttä ja toteutumista rehtorit ja opettajat arvioivat.   

Käytännön koulutyössä rehtorit saavat harvoin opettajilta systemaattista palautetta sii-
tä, miten he ovat hoitaneet tehtävänsä. Vaikka koulun johtamiskulttuuri on muuttunut ja 
tuonut mukanaan erilaisia palaute- ja kehittämiskeskusteluja, toiminnan ulkoista arvioin-
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tia ja myös itsearviointia, rehtorin saama palaute on edelleen hallinnollista ja tulee pää-
asiassa hänen omilta esimiehiltään. Lisäksi rehtorin työ nähdään oletettavasti eri tavalla 
sen mukaan, onko arvioijana rehtori itse vai hänen alaisensa. Tästä syystä on perusteltua 
selvittää rehtoreiden mielipiteiden ohella opettajien näkemys rehtorien tehtävien tärkey-
destä ja toteutumisesta. Opettajien mielipiteiden kartoittaminen on merkityksellistä myös 
siksi, että monien tutkimusten mukaan rehtorit pitävät opettajakuntaa oppilaitostyypistä, 
kuntakoosta tai oppilasmäärästä riippumatta keskeisimpänä oppilaitoksen toimintaan vai-
kuttavana tahona (ks. esim. Ojala 1997, 49–53, Mäkelä 2000, 129–133, Yrjönsuuri 1990, 8). 

7.2  Tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely 

Jo tutkimusta suunnitellessani tavoitteenani oli, että kokoaisin mahdollisimman monipuo-
lista aineistoa ja eri tavoin siten, että aineiston keräämistä ja käsittelyä koskevat valinnat 
tukisivat mahdollisimman hyvin ilmiön kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Sen vuoksi käy-
tän tutkimuksessa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Rehtorin 
tehtävien määrittelyn eri kunnissa selvitän käymällä läpi Pohjois- Savon kuntien johto-
säännöt tai vastaavat säännökset. Kartoitetaan tehtävien tärkeyden ja toteutumisen sekä 
rehtoreiden kokemukset omasta työstään kvantitatiivisesti kyselylomakkeen avulla. Kou-
lun johtamisen kuvaa ja perustekijöitä täydennän kvalitatiivisen teemahaastattelun avulla.  

7.2.1  Aineiston esitarkastelua ja tutkimusjoukon kuvaus  

7.2.1.1  Perustietoa tutkittavista Suomessa 

Tilastokeskuksen syyslukukaudella 1999 tekemän selvityksen mukaan suomalaisessa 
peruskoulussa oli opettajia 43 567, joista naisia oli noin 70 prosenttia. Lukiossa oli 7 802 
opettajaa, joista naisia oli noin 65 prosenttia. Tuntiopettajien osuus peruskoulussa oli 10 
prosenttia ja lukiossa 23 prosenttia. Vakinaisessa työsuhteessa oli niin peruskoulussa kuin 
lukiossa opettajista noin 75 prosenttia. Opettajien suurin ikäryhmä sekä peruskoulussa 
että lukiossa oli 50–54-vuotiaat. Peruskoulun opettajista 50 vuotta täyttäneiden osuus oli 
30 prosenttia ja lukion opettajista 41 prosenttia. Rehtoreiden ja lehtoreiden keski-ikä oli 
kaikista opettajaryhmistä korkein. 50-vuotiaita ja sitä vanhempia opettajia oli peruskou-
lun opettajista suhteellisesti eniten Lapin läänissä ja lukion opettajista Lapin ja Etelä-
Suomen lääneissä. Maakunnittain tarkasteltuna oli peruskoulun opettajakunnasta 50-
vuotiaita ja sitä vanhempia suhteessa eniten Kainuussa, Lapissa ja Päijät-Hämeessä. Lu-
kion vastaavan ikäryhmän opettajia oli suhteessa eniten Etelä-Karjalassa, Kainuussa ja 
Kymenlaaksossa. (Rönnberg 2000, 4.) 

Vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli peruskoulun opettajista 
hieman yli puolet ja lukion opettajista 84 prosenttia. Lehtorit olivat suorittaneet yleisim-
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min ylemmän korkeakoulututkinnon ja harvimmin sivutoimiset tuntiopettajat. Rehtorit 
olivat suorittaneet eniten jatkotutkintoja. Sekä peruskoulussa että lukiossa olivat lehtorit 
useimmin muodollisesti kelpoisia hoitamaansa tehtävään. Peruskoulun lehtoreista 96 ja 
lukion lehtoreista 98 prosenttia oli kelpoisia hoitamaansa tehtävään. Luokanopettajista oli 
kelpoisia antamaan opetusta hoitamassaan tehtävässä 93 prosenttia. Päätoimisista tun-
tiopettajista oli hoitamaansa tehtävään kelpoisia peruskoulussa 61 ja lukiossa 79 prosent-
tia. Opettajakelpoisuutta vailla olevia oli peruskoulussa noin 8 ja lukiossa 7 prosenttia. 
Suhteellisesti eniten kelpoisuutta vailla olevia luokanopettajia ja erityisopetuksen opetta-
jia oli Etelä-Suomen läänissä. Lukiokoulutuksessa kelpoisuutta vailla olevien opettajien 
osuus oli suurin Itä-Suomen läänissä. (Emt. 5.) 

Tutkimusalueen eli Pohjois-Savon 24 kunnassa oli aineiston keräämisen aikaan luku-
vuonna 1997–98 peruskouluja yhteensä 234 ja lukioita 23. Kunnista suurimpia ovat Kuo-
pion kaupunki (86 203 asukasta), Varkaus (23 667 asukasta), Iisalmi (23 612 asukasta) ja 
Siilinjärvi (19 595 asukasta). Pienimpiä kuntia ovat Tervo (2 064 asukasta) ja Vehmer-
salmi (2 161 asukasta). Peruskouluista oli pieniä ala-asteita eli alle 150 oppilaan kouluja 
160, suuria ala-asteita 38 ja yläasteita 36. Suurimmat ala-asteet ovat Pyörön ala-aste 
Kuopiossa (748 oppilasta), Siilinjärven Kirkonkylän ala-aste (642 oppilasta) ja Kiuruve-
den Nivan ala-aste (512) oppilasta. Pysäkin ala-aste Karttulassa (13 oppilasta) ja Paukar-
lahden ala-aste Leppävirralla (14 oppilasta) ovat pienimmät ala-asteet. Suurimmat yläas-
teet ovat Juhani Ahon yläaste Iisalmessa (761  oppilasta), Hatsalan yläaste Kuopiossa 
(705 oppilasta) ja Siilinjärven yläaste (695 oppilasta). Pienimmät yläasteet ovat Riistave-
den yläaste Kuopiossa (106 oppilasta) ja Rautavaaran yläaste (124 oppilasta). (Itä-
Suomen lääninhallitus 1998, 1–47). Lukioista ovat suurimpia Klassillinen lukio Kuopios-
sa (568 oppilasta) ja Iisalmen lukio (529 oppilasta) ja pienimpiä Rautavaaran lukio (48 
oppilasta) ja Karttulan lukio (78 oppilasta). Taulukot 1 ja 2 on koottu Itä-Suomen läänin-
hallituksen laatimista lukuvuoden 1997-98 koulutilastoista. 

Taulukko 1. Pohjois-Savon peruskoulujen opettajat ja rehtorit lukuvuonna 1997–98. 

Lukumäärä  Suoritetut tutkinnot    

Naisia Miehiä  Yht. Alempi Ylempi Tutkija- Muu Puuttuu 

   kandid. kandid. koulutus  Kelpoisuus 

Luokanopettajat 772 415 1187 323 525 0 339 42 

Aineenopettajat 847 388 1235 427 718 17 73 132 

Ala-ast. rehtorit  9 32 41 19 12 0 10 0 

Yläast. rehtorit 18 24 42 16 23 2 1 0 

Yhteensä 1646 859 2505 785 1278 19 423 174 

Pohjois-Savon peruskouluissa oli 2 422 opettajaa ja 83 rehtoria. Opettajista naisia oli 61 
prosenttia, mutta rehtoreista vain 30 prosenttia. Miesopettajia Pohjois-Savossa oli suh-
teellisesti hieman enemmän kuin koko valtakunnassa. Koulunjohtajien määrää ei ole 
merkitty erikseen lääninhallituksen tilastoon. Ala-asteiden määrän perusteella voidaan 
kuitenkin päätellä, että heitä oli noin 150. Vähintään alemman kandidaattitutkinnon oli 
suorittanut 1 969 opettajaa ja rehtoria eli 79 prosenttia. Muu koulutus tarkoittaa lähinnä 
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luokanopettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan tutkinnon suorittamista. Peruskou-
luissa oli opettajista 7 prosenttia epäpäteviä. Luku on hieman koko maan lukua korkeampi.  

Taulukko 2. Pohjois-Savon lukioiden opettajat ja rehtorit lukuvuonna 1997–98. 

Pohjois-Savon lukioissa naisopettajien osuus oli 5 prosenttia pienempi kuin koko valta-
kunnassa. Naisrehtoreita oli lukiossa suunnilleen yhtä suuri osuus kuin peruskoulussa. 
Opettajista ja rehtoreista 367 eli 98 prosenttia oli suorittanut vähintään alemman kandi-
daattitutkinnon.  Opettajista 5 prosenttia oli epäpäteviä, mikä osuus oli 2 prosenttiyksik-
köä suurempi muuhun maahan verrattuna. 

7.2.1.2  Tutkimusjoukon kuvaus 

Ennen Suomessa tehtyä kyselyä rehtorin tehtäviä ja koulun johtamisjärjestelmää kartoi-
tettiin saksalaisille ja hollantilaisille rehtoreille ja opettajille suunnatulla kyselyllä. Kyse-
lyä täydennettiin molempien maiden eri asteiden rehtoreiden haastatteluilla. Kyselylo-
makkeet lähetettiin huhtikuussa 1997 Saksassa Lüneburgin ja Ludwigslustin sekä Hol-
lannissa Länsi-Frieslandin koulujen opettajille ja rehtoreille noin kuukausi ennen aluei-
den kouluihin tehtyä haastattelumatkaa. Molempien maiden rehtoreille ja opettajille lähe-
tettiin 40 kyselylomaketta. Haastatteluun osallistui tutkijan lisäksi Kiuruvesi-projektista 
kaksi koulutoimenjohtajaa ja yksi yläasteen rehtori. Saksan ja Hollannin yhteyshenkilöt 
toimittivat lomakkeet pääosin niihin kouluihin, joiden johtajia olimme menossa haastatte-
lemaan. He huolehtivat myös vastauslomakkeiden kokoamisesta ja toimittamisesta Suo-
meen. Varsinaista uusintakyselyä ei suoritettu vaan yhteyshenkilöt pyysivät kaikkia kou-
luja palauttamaan vielä mahdollisesti palauttamattomat lomakkeet. Pääosin tästä johtuen 
palautusprosentit jäivät melko alhaisiksi. Saksassa palautusprosentti oli rehtoreilla 48 % 
ja opettajilla 29 % ja Hollannissa rehtoreilla 48 % ja opettajilla 43 %.  

Lüneburgin ja Ludwigslustin alueen opettajille ja koulunjohtajille ja rehtoreille lähet-
tyyn kyselyyn vastasi kaikkiaan 19 koulun johtajaa ja rehtoria. Rehtoreiden johtamisko-
kemus vaihteli 4 vuodesta 35 vuoteen keskiarvon ollessa 23 vuotta. Pienimmässä saksa-
laisessa koulussa oli 4 opettajaa ja 65 oppilasta ja suurimmassa 49 opettajaa ja 701 oppi-
lasta. Rehtoreista 15 oli miehiä. Peruskoulun ala-astetta vastaavia kouluja oli 7 ja yläas-
tetta tai lukiota vastaavia kouluja 12.  

Saksalaisista opettajista 13 vastasi kyselyyn. Naisia heistä oli 11 ja miehiä 2. Pienim-
mässä koulussa oli 13 opettajaa ja 250 oppilasta ja suurimmassa 65 opettajaa ja 750 oppi-

Lukumäärä  Suoritetut tutkinnot    

Naisia Miehiä  Yht. Alempi Ylempi Tutkija- Muu Puuttuu 

   kandid. kandid. koulutus  kelpoisuus 

Aineenopettajat 215 137 352 35 305 4 8 19 

Rehtorit  7 16 23 2 20 1 0 0 

Yhteensä 222 153 375 37 325 5 8 19 
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lasta. Opettajakokemus vaihteli 8 vuoden ja 34 vuoden välillä keskiarvon ollessa 25 vuot-
ta. Opettajista 8 oli suomalaista peruskoulun ala-astetta vastaavien koulujen ja 5 yläastet-
ta tai lukiota vastaavien koulujen opettajia. 

Länsi-Frieslandissa kyselyyn vastasi 18 johtajaa ja rehtoria, joista miehiä oli 15. Hol-
lantilaisten rehtoreiden johtamiskokemus vaihteli 3 vuodesta 25 vuoteen keskiarvon ol-
lessa 18 vuotta. Kyselyyn vastanneista kolme johti suomalaista ala-astetta vastaavaa kou-
lua ja 15 yläastetta tai lukiota vastaavia kouluja. Ala-asteista pienimmällä oli 7 opettajaa 
ja 100 oppilasta ja suurimmalla 10 opettajaa ja 220 oppilasta. Yläastetta tai lukiota vas-
taavissa oppilaitoksissa pienimmässä oli 75 opettajaa ja 800 oppilasta ja suurimmassa 
150 opettajaa 2 200 oppilasta.  

Opettajakyselyyn vastasi kaikkiaan 17 opettajaa. Heistä naisia oli 10 ja miehiä 7. 
Opettajakokemus vaihteli 5 vuoden ja 30 vuoden välillä keskiarvon ollessa 20 vuotta. 
Vastanneista 11 opetti yläastetta ja lukiota vastaavissa kouluissa ja 6 ala-asteella. Koulu-
jen koot vaihtelivat siten, että pienimmässä koulussa 6 opettajaa ja 130 oppilasta ja suu-
rimmassa 200 opettajaa ja 3 000 oppilasta. 

Pohjois-Savossa vastaava kysely suoritettiin keväällä 1998. Jotta jokaisesta kouluryhmäs-
tä saataisiin yhtä suuri edustus, yleissivistävät koulut jaettiin neljään ryhmään: pienet ala-
asteet, isot ala-asteet, yläasteet ja lukiot. Yläasteet ja lukiot muodostivat omat ryhmänsä. Ala-
asteet jaettiin pieniin alle 150 oppilaan ja suuriin yli 150 oppilaan kouluihin. Ala-asteiden 
johtajien otanta suoritettiin siten, että molempien ryhmien joka kolmas ala-aste valittiin sys-
temaattisesti lääninhallituksen luettelosta, josta ensin oli poistettu viisi pienintä ala-astetta. 
Aloitusnumero arvottiin. Kaikki Pohjois-Savon yläasteiden ja lukion rehtorit valittiin mu-
kaan. Myös kaikki suurten ala-asteiden rehtorit tulivat mukaan, koska osoittautui, että yli 150 
oppilaan kouluja oli kaikkiaan vain 38.  

Opettajien tutkimusjoukko muodostettiin siten, että ensin arvottiin kahdeksan kuntaa 
eli kolmasosa Pohjois-Savon kunnista. Näiden kuntien koulutoimistoista saaduista nimi-
listoista valittiin opettajat tasaväliotannalla kuntien koon mukaan siten, että Iisalmesta 
tuli mukaan 40, Juankoskelta 10, Kiuruvedeltä 30, Lapinlahdelta 30, Leppävirralta 20, 
Maaningalta 10, Nilsiästä 20 ja Siilinjärveltä 40 opettajaa. Kaikista kunnista tuli mukaan 
opettajia eri kokoisista kouluista ja eri kouluasteilta. Kunnat, lukuun ottamatta Iisalmen 
kaupunkia, edustavat erikokoisia pohjoissavolaisia maaseutukuntia, vaikka myös Juan-
koski, Kiuruvesi ja Nilsiä ovat kuntamuodoltaan kaupunkeja. 

Kyselylomakkeista osa lähettiin koulunjohtajille ja rehtoreille sekä opettajille suoraan 
postitse ja osa suljetuissa kirjekuorissa koulutoimistojen kautta. Kaikki lomakkeet pyy-
dettiin palauttamaan suljetuissa palautuskirjekuorissa. Helmikuussa 1998 Ylä-Savon reh-
toreille järjestetyssä koulutustilaisuuden lopussa saatiin 20 johtajan ja rehtorin vastaukset. 
Varsinainen kysely suoritettiin maalis-huhtikuussa 1998. Ensimmäisellä vastauskierrok-
sella kyselylomakkeista saatiin takaisin noin 75 % ja muistutuksen jälkeen 17 prosent-
tiyksikköä lisää eli palautusprosentti oli noin 82 % (taulukko 3).  
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Taulukko 3. Otanta ja vastausten jakautuminen. 

 Opettajat   Johtajat/Rehtorit  Yhteensä   

 Lähetetyt Vastatut % Lähetetyt Vastatut % Lähetetyt Vastatut % 

Pienet ala-asteet 50 41 82 50 46 92.0 100 87 87.0 

Suuret ala-asteet 50 36 72 38 32 84,2 88 68 77,3 

Yläasteet  50 41 82 36 32 88,8 86 73 84,9 

Lukiot  50 36 72 23 19 82,6 73 59 80,8 

Yhteensä 200 154 77 147 129 87,8 347 283 81,6 

Kyselyyn vastasi kaikista opettajista 77 prosenttia ja johtajista 88 prosenttia. Pienin vas-
tausprosentti oli lukion opettajien 72 % ja suurin pienten ala-asteiden johtajien 92 %. 
Kaikkien ryhmien vastausprosentteja voidaan pitää varsin korkeina. 

Taulukko 4. Tutkimusjoukon sukupuoli, suoritettu tutkinto ja virkasuhde. 

Lukumäärä  Suoritetut tutkinnot   Virkasuhde 

Naisia Miehiä  Yht. Luo.op. Alempi Ylempi Muu/ Vakin. Muu 

    kandid. kandid Epäp    

Opettajat 91 63 154 48 22 81 3 138 16 

Johtajat/Rehtorit 34 95 129 46 21 60 2 111 18 

Yhteensä 125 158 283 94 43 141 5 249 34 

Taulukossa 4 on esitetty opettajien ja rehtoreiden sukupuoli, virkasuhde ja suoritettu tut-
kinto. Vastanneista on naisopettajia 59 prosenttia (koko maakunnassa 61 %) ja naisjohta-
jia 26 prosenttia. Naisjohtajien määrää ei voi verrata koko maakunnan lukuun, koska lää-
ninhallituksen tilastossa ei ole merkitty koulunjohtajia. Opettajista oli suorittanut vähin-
tään alemman kandidaattitutkinnon 66 prosenttia ja johtajista 63 prosenttia. Muu tutkinto 
tarkoittaa erityisopettajan tai opinto-ohjaajan tutkintoa sekä opiskelijoita ja epäpäteviä. 
Heitä oli vastanneissa 2 prosenttia. Opettajista on vakinaisessa virkasuhteessa 88 prosent-
tia. Muu virkasuhde tarkoittaa tuntiopettajia ja sijaisia.  

Taulukko 5. Tutkimusjoukon kokemus nykyisessä tehtävässään. 

Kokemusvuodet 

 0-5 5-10 11-15 16-20 21- Yhteensä 

Opettajat 42 30 21 19 42 154 

Johtajat/rehtorit 54 23 15 15 22 129 

Yhteensä 96 53 36 34 64 283 

Taulukosta 5 käy selville opettajien ja rehtoreiden työkokemus. Kyselyyn vastanneet 
opettajat ovat varsin kokeneita. Heistä 73 prosentilla on vähintään 5 vuotta opettajako-
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kemusta. Johtajilla on kokemusta koulun johtamisesta 42 prosentilla alle 5 viisi vuotta. 
Useilla heistä on kuitenkin takanaan pitkähkö opettajakokemus. Vaikka lääninhallituksen 
tilastoista ei selviä koulunjohtajien tarkkaa määrää ja sukupuolijakaumaa, otannan alueel-
linen ja kouluasteittainen jakautumisen perusteella voidaan olettaa, että 154 opettajasta ja 
129 koulunjohtajasta tai rehtorista muodostuva joukko on edustava näyte Pohjois-Savon 
koulujen opettajista, koulunjohtajista ja rehtoreista. Se kuvaa melko hyvin myös suoma-
laisia yleissivistäviä kouluja, joista suurin osa on pienehköjä kouluyksiköitä. Tutkimuk-
sen empiiriset tulokset voidaan yleistää maaseutumaisiin kuntiin ja pieniin kaupunkeihin. 
Tuloksia voidaan pitää ainakin suuntaa antavina myös suurten kaupunkien suuriin kou-
luihin, koska tutkimusjoukossa on mukana myös Suomen suurimpiin kuuluvia kouluja.  

7.2.2  Kyselylomake ja sen analysointi 

Opettajille ja rehtoreille lähetty kyselylomake (Liite 1, Liite 2) koostui kaikkiaan  kah-
deksasta osioryhmästä. Ensimmäisessä osioryhmässä pyydettiin rehtoreita ja opettajia 
arvioimaan rehtorin tehtävien tärkeyttä Likert-asteikolla 1–5 sen mukaan, pitävätkö he 
tehtäviä turhana (1), melko turhana (2), ei osaa sanoa (3), melko tärkeänä (4) vai tärkeänä 
(5)ja toteutumista sen mukaan olivatko tehtävät toteutuneet huonosti (1), melko huonosti 
(2), ei osaa sanoa (3), melko hyvin (4) vai hyvin (5).Näiden lisäksi heitä pyydettiin kir-
joittamaan avoimeen osioon muuta rehtorin toimintaan liittyvää, apulaisrehtorille kuulu-
via tehtäviä sekä nimeämään kolme rehtorin tärkeintä tehtävää ja kolme tekijää, jotka 
vaikeuttavat eniten rehtorin toimintaa. Molempien vastaajaryhmien taustatiedot selvitettiin. 

Yhteisten kysymysten lisäksi rehtoreille esitettiin 16 väittämää koulun johtamiseen 
vaikuttavista tekijöistä. Rehtoreille suunnatun kyselylomakkeen osiot muodostuivat 
avoimista ja strukturoiduista kysymyksistä sekä väittämistä. Väittämissä rehtoreita pyy-
dettiin vastaamaan Likert-asteikolla 1–5 sen mukaan, ovatko he eri mieltä (1), melko eri 
mieltä (2), ei osaa sanoa (3), melko samaa mieltä (4) vai samaa mieltä (5) esitettyjen väit-
teiden kanssa. 

Valitsin kyselylomakkeeseen 40 keskeistä rehtorin tehtävää. Hollannin ja Saksan vas-
taavissa kyselylomakkeissa keskeisenä pidettyjä tehtäviä oli 39. Ero johtuu siitä, että 
suomalaisten rehtoreiden ja opettajien lomakkeisiin lisättiin tavoitteiden asettamistehtävä, 
koska 90-luvun loppupuolella Suomessa koulutoimelle asetettiin arviointivelvoite, jossa 
yhtenä keskeisenä osana on tavoitteiden toteutumisen arviointi. Saksassa ja Hollannissa 
kyselylomakkeiden jakamisesta ja kokoamisesta huolehtivat paikalliset yhteyshenkilöt, 
joita on luonnehdittu tuonnempana. 

Otin kyselylomakkeeseen tehtävät luvussa 6.7 esitetyn tehtävien koontiluettelon perus-
teella. Johtamistehtävät voidaan luokitella monella tavalla. Tässä tutkimuksessa rehtorin 
tehtävät  ryhmittelin johtamisen teoriamallissa muodostuvan keskinäisen logiikan kehän 
mukaisesti kolmeen ryhmään, jossa ensimmäisen ryhmän muodostavat suunnittelu ja orga-
nisointi, toisen toimeenpano ja kolmannen arviointi ja kehittäminen (ks. luvut 5.1 ja 6.7).  
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Rehtorin tehtävistä muodostin seuraavat ryhmät: 
1.  Suunnittelu ja organisointitehtävät, joihin kuuluvat 

− työsuunnitelman, työjärjestyksen ja talousarvion laatiminen 
− koulukuljetusten ja opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 
− oppilasvalinnan ja oppilashuollon organisointi  
− valtakunnallisten päättökokeiden sekä kokousten ja neuvottelujen valmistelu  
− tavoitteiden määritteleminen. 

2.  Toimeenpanotehtävät, joihin kuuluvat 

− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen 
− työrauhaongelmien, opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden sekä opettajien ja oppi-

laiden keskinäisten kiistojen selvittely 
− yhteydenpito kouluvirastoon, kunnan muihin viranomaisiin, muihin kouluihin ja valti-

on viranomaisiin 
− koulun edustaminen ja yhteydenpito muihin sidosryhmiin 
− kodin ja koulun välinen yhteistyö 
− ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 
− opettajien sijaisjärjestelyt 
− opettajien ja sijaisten ohjaus opetustyössä 
− palautteen antaminen opettajille 
− oma opetustyö.   

3.  Arviointi- ja kehittämistehtävät, joihin kuuluvat 

− koulutyölle asetettujen opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisen, opetuksen tu-
loksellisuuden ja kouluyhteisön toiminnan arviointi 

− koululaitoksen kehityksen, oppilasarvostelun, koulun johtamista koskevan uuden tie-
don ja opettajien pitämien tuntien seuranta 

− tiedon hankkiminen yksittäisten oppilaiden kouluongelmista 
− koulua koskevaan tutkimus- ja kehittämistyöhön osallistuminen 
− tilastojen laatiminen 
− koulun toiminnan arvioinnin ja opetussuunnitelman kehittäminen 
− opettajien motivointi oman työnsä ja kouluyhteisönsä kehittämiseen. 

Kyselylomakkeeseen en ole ottanut suoria, yksittäisiä asioita koskevia päätöstehtäviä, 
koska niiden toteuttamisesta on omat määräyksensä ja ohjeensa ja koska niiden toteutta-
mista valvotaan. Voidaan olettaa, että rehtorit hoitavat nämä tehtävät annettujen ohjeiden 
mukaisesti. Tehtävien määrittelyyn vaikutti erityisesti oma monivuotinen työskentely 
rehtoreiden esimiehenä, mutta myös  lomakkeen laadintavaiheessa pohjoissavolaisten 
rehtoreiden ja koulutoimenjohtajien kanssa käydyt keskustelut, joiden pohjalta valitsin 
lopullisesti keskeiset tehtävät. Lomakkeen laadinnassa hyödynsin myös Vahervan (1984) 
sekä Erätuulen ja Leinon (1993) tutkimuksia. Lähetin kyselylomakeluonnoksen joillekin 
rehtoreille, joiden antamien kommenttien pohjalta muotoilin lopullisen lomakkeen.  

Osasta koulun johtamiseen vaikuttavista perustekijöistä laadin asenneväittämät, joilla 
pyriin selvittämään rehtoreiden suhtautumista tavoitteisiin, asemaansa, koulutuksen riit-
tävyyteen, kouluun kohdistettuihin odotuksiin, tehtävistä suoriutumiseen, mahdollisuu-
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teen vaikuttaa koulutyöhön, työskentelyyn opettajien kanssa sekä resurssien hankintaan 
(ks. luku 6.7). Apulaisrehtorin hoitamat tehtävät jätin tulosten käsittelystä pois, koska 
tähän kohtaan tuli hyvin vähän vastauksia. Myös Saksan ja Hollannin rehtoreille esitetty-
jen väittämien tulokset koulun johtamiseen vaikuttavista tekijöistä on jätetin pois samasta 
syystä.   

Kvantitatiivinen tutkimusaineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelman avulla. Saksa-
laisten ja hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien vastauksista esitetään vain suorat ja-
kaumat, koska tuloksia käytetään lähinnä tausta-aineistona ja kvalitatiivisen analyysin 
tukena. Suomalaisten rehtoreiden ja opettajien välisessä tilastollisessa vertailussa käytet-
tiin keskihajontoja, Studentin t-testiä, Khin neliötestiä tai Mann-Whitneyn U-testiä.  

Kyselylomakkeen avoimilla kysymyksillä rehtorin tärkeimmistä tehtävistä ja tekijöis-
tä, jotka eniten vaikeuttavat rehtorin toimintaan, haluttiin tukea ja varmentaa suljetuilla 
kysymyksillä saatavaa tietoa. Rehtoreiden ja opettajien antamat vastaukset koottiin 24 
luokkaan seuraavasti: 

− suomalaiset opettajat ja rehtorit (tärkeät tehtävät, johtamista vaikeuttavat tekijät kou-
luasteittain) 

− saksalaiset opettajat ja rehtorit (tärkeät tehtävät, johtamista vaikeuttavat tekijät) 
− hollantilaiset opettajat ja rehtorit (tärkeät tehtävät, johtamista vaikeuttavat tekijät). 

Saadusta aineistosta tehtiin sisällön analyysi. Vastauksissa esitetyt ilmaukset, joita oli 
yhteensä  1662 kappaletta, luetteloitiin. Tekstien kokoamisen jälkeen aineisto luettiin 
useaan kertaan läpi. Aluksi tavoitteena oli ryhmitellä vastaukset suljettujen kysymysten 
mukaisesti, mutta se ei onnistunut, koska vain osa vastauksista olisi sopinut näiden ryh-
mien alle. Sen jälkeen vastaukset ryhmiteltiin yhteisten käsitteiden perusteella, esimer-
kiksi henkilösuhteet, tehtävän laajuus, aika, tulevaisuus jne. Ryhmät jäivät kuitenkin vie-
läkin melko pieniksi ja hajanaisiksi. Näitä ryhmiä yhdistelemällä muodostettiin lopulliset 
luokat.  

Esimerkiksi luokka ”Koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä huolehtiminen” muodos-
tui mm. seuraavanlaista ilmauksista: ”työyhteisön toimiminen/ihmissuhteet”, ”yhteistyö-
hengen luominen työyhteisöön”, ”hyvän hengen luominen”, ”koulun luominen/henki”, 
”koulun ilmapiirin saaminen myönteiseksi opetustyölle” ja ”saumaton yhteistyö kollego-
jen kanssa”. Vastaavasti luokka ”Ihmissuhteiden hoitaminen” käsitti mm. seuraavanlaisia 
ilmauksia: ”työn ilon ja kannustavan ilmapiirin luominen”, ”tukea opettajia työssään 
(koulun ilmapiiri)”, ”motivoivan hengen luominen”, ”saumaton yhteistyö opettajien, op-
pilaiden ja henkilökunnan välillä”, ”koko kouluyhteisön yhteistyö” ja ”työyhteisön työn-
tekijöiden positiivinen kannustaminen”. 

7.2.3  Haastattelut ja niiden toteuttaminen 

Haastattelua pidetään yleisimpänä laadullisen aineiston tuottamistapana (King 1994, 
Huusko 1999, 128). Kvalitatiivisen haastattelun jaottelu perustuu siihen, missä määrin 
haastattelukysymyksiä suunnitellaan ja standardoidaan ennen käytännön haastattelua. 
Tässä tutkimuksessa haastelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua eli 
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teemahaastattelua. Tällaista haastattelua suositaan kasvatustieteessä erityisesti sen vuoksi, 
että se antaa mahdollisuuden selvittää tarkemmin haastattelussa ilmeneviä, tutkimuksen 
kannalta olennaisia aiheita.  

Teemaluettelon avulla voidaan varmistaa, että kaikkien tutkittavien kanssa käydään 
samat asiat läpi. Teemojen puitteissa haastattelijalla on kuitenkin vapaus keksiä ja koetel-
la kysymyksiä, jotka kuvaavat yksittäistä kohdetta (Syrjälä & Numminen 1988, 100, 
Huusko 1999, 128). Teemahaastattelun kysymykset jaotellaan karkeasti kahteen luok-
kaan: tosiasia- ja mielipidekysymykset (Hirsijärvi & Hurme 1993, 35–45). Tämän tutki-
muksen kysymyksiin on liitetty molempien luokkien piirteitä, eli ne eivät ole puhtaasti 
mielipide- eikä tosiasiakysymyksiä. 

Haastattelulomakkeen laatimisen apuvälineinä käytettiin Stålhammarin (1984) kehitte-
lemää rehtorin perustehtäviä koskevaa teemahaastattelurunkoa ja Isosompin (1996) väi-
töskirjassaan käyttämää teemahaastattelua sekä aikaisempien Saksaan ja Hollantiin tehty-
jen tutustumismatkojen kokemuksia. Ennen kysymysten lopullista muotoilua kysymykset 
käytiin läpi Suomessa joidenkin rehtoreiden kanssa. Heidän kommenttiensa pohjalta 
muotoiltiin lopullinen haastattelulomake. Haastateltaville ei aina esitetty kysymyksiä 
samassa järjestyksessä eikä edes kaikkia kysymyksiä. Haastattelun eteneminen riippui 
haastateltavan tavasta vastata, joskus haastateltava esimerkiksi vastasi edellisen kysy-
myksen yhteydessä jo seuraavaan kysymykseen. Täydennyskysymyksiä esitettiin joiden-
kin vastausten tarkistamiseksi.  

Rehtoreiden näkemykset koulun johtamiseen vaikuttavien perustekijöiden merkityk-
sestä selvitettiin osaltaan haastattelemalla saksalaisia ja hollantilaisia rehtoreita. Heitä 
pyydettiin kertomaan erityisesti johtajaksi hakeutumisen perusteita, rehtorin tehtäviä ja 
päätäntävaltaa sekä roolia ja siihen kohdistuvia odotuksia. Näiden asioiden kartoittami-
seen haastattelemalla päädyttiin sen vuoksi, että sen avulla voidaan selvittää sellaisia asi-
oita, joita ei voida havainnoida suoraan, esimerkiksi johtajien ajatuksia, tunteita, tavoittei-
ta ja aikaisempia tapahtumia. Näin saatiin myös parempi kuva koulun johtamisen yleisis-
tä periaatteista ja Euroopan yhdentymisen synnyttämistä muutospaineista suomalaisen 
koulun johtamisjärjestelmään. Samalla minulla oli tutkijana  mahdollisuus lisätä omaa 
ymmärrystäni rehtorin tehtävistä ja vakuuttua niihin liittyvistä monista omaan kokemuk-
seeni perustuvista aikaisemmista käsityksistä. Haastattelua ja kvalitatiivista lähestymista-
paa voidaan perustella myös sillä, että näin voitiin keskittyä pieneen tutkimusjoukkoon, 
johon tilastollinen argumentaatiotapa ei sovellu (Alasuutari 1994, 30).  

Saksan Ala-Saksin hallintoalueen Lüneburgin ja Mecklenburg-Vorpommernin hallin-
toalueen Ludwigslustin sekä Hollannin Länsi-Frieslandin alueen rehtoreita, koulun johta-
jia ja koulutoimenjohtajia haastateltiin toukokuussa 1997. Haastateltavat valittiin aluei-
den kouluihin aikaisemmin tehtyjen tutustumiskäyntien perusteella. Lopullisen valinnan 
suorittivat Saksassa Lüneburgin lääninhallituksen edustaja Krista Kruger ja Mecklen-
burg-Vorpommerin alueen koulutoimenjohtaja Maria Steinman sekä Hollannissa EU-
yhteyshenkilönä toimiva Enkhuizenin entinen pormestari Jan Snoek. Valintoja ohjasi 
myös se, että osassa Saksan kouluja haastattelun aikaan oli koeviikot ja helatorstain jäl-
keinen lomapäivä. Saksassa haastateltiin yhteensä viittä rehtoria ja kahta koulutoimenjoh-
tajaa: Ludwigslustissa haastateltiin reaalikoulun (Realschule) ja kahden lukion (Gym-
nasium) sekä Lüneburgissa yhden ala-asteen ja yhden lukion rehtoreita sekä molempien 
alueiden koulutoimenjohtajia. Hollannissa haastateltiin ala-asteen, toisen asteen ja yksi-
tyiskoulun rehtoria. Liitteessä numero 4 on esitelty koulut, joiden rehtoreita haastateltiin. 
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Haastateltavien valinta perustui saksalaisen ja hollantilaisen koulujärjestelmän tunte-
mukseen ja aikaisempiin yhteyksiin sekä tarkoituksenmukaisuuteen tutkimusongelman 
kannalta. Haastatteluun valitut koulujen johtajat edustivat erilaisia kouluja ja aikaisempi-
en käyntien perusteella haastateltavat vaikuttivat sellaisilta, joilla on näkemystä koulun 
johtamisesta. Rehtoreiden kokemus koulun johtamisesta vaihteli muutamasta vuodesta 
lähes 30 vuoteen. Toinen koulutoimenjohtajista oli valittu tehtävään muutamaa vuotta 
aikaisemmin ja toisella oli yli kymmenen vuoden työkokemus. Kaikkiin haastatteluihin 
osallistui koko tutkimusryhmä. Haastattelukysymykset oli etukäteen käännetty saksaksi 
ja hollanniksi.  

Kaikki haastattelut nauhoitettiin. Saksassa ryhmällä oli apuna suomalainen tulkki, joka 
asui Saksassa ja oli siellä opettajana. Hollannissa haastattelut tehtiin englanniksi. Haasta-
teltavat vastasivat kuitenkin ensiksi hollanniksi ja sen jälkeen englanniksi. Hollannissa 
tehdyt haastattelut käännätettiin suomeksi. Haastatteluista tehtiin muistiinpanot myös 
haastattelulomakkeille. Haastattelut purettiin haastattelun jälkeen niin nopeasti kuin mah-
dollista, useimmiten jo samana iltana. Sama henkilö teki kaikki haastattelut. Näin pyrit-
tiin välttämään  eri haastattelijoiden vaikutus lopputulokseen.  

Haastattelujen purkamisessa käytettiin tuomarimenettelyä siten, että koko haastattelu-
ryhmä osallistui purkuun. Samalla arvioimme kuulemamme ja sen luotettavuutta, mutta 
myös haastatteluolosuhteita. Rehtorit ja koulutoimenjohtajat olivat haastattelutilanteessa 
hyvin avoimia, vapautuneita ja kiinnostuneita tutkimuksesta. Haastattelut tehtiin rehtorei-
den työhuoneissa. Ennen jokaista haastattelua käytiin "tutustumiskeskustelua". Ryhmän 
oli otettava huomioon, että olimme vieraassa maassa, jossa jotkut toimintaperiaatteet ja 
toimintatavat poikkeavat omistamme. Tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvä ja 
avoin ilmapiiri haastatteluille, jotka kestivät 1½ –2 tuntia. Haastatteluaika ja kesto sovit-
tiin etukäteen. 



8 Tulokset 

8.1  Johtosäännöissä määrätyt tehtävät 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kartoittaa, mitä tehtäviä ovat Pohjois-Savon kunnat 
määränneet rehtorille johtosäännöissä. Vuoden 1991 koululainsäädännössä rehtorin teh-
tävien määrittelyä muutettiin olennaisesti. Laissa määrättyjä tehtäviä vähennettiin ja vain 
tietyt tehtävät määriteltiin suoraan tietylle toimielimelle tai viranhaltijalle kuuluvaksi. 
Kunnat saivat itse ratkaista tehtävien hoitajat. Johtosäännöissä oli myös mahdollisuus 
antaa sellaisia tehtäviä, joista ei ollut mainintaa koululaissa tai muissa säännöissä. 

Perusopetuslaissa johtajan tehtävät on määritelty yleisesti siten, että hänen tulee johtaa 
ja valvoa koulun opetus- ja kasvatustyötä sekä suorittaa hänelle säädetyt ja määrätyt hal-
linto-, taloudenhoito- ja opetustehtävät. Johtajan on myös yhteistyössä oppilaiden, näiden 
huoltajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa pyrittävä kehittämään koulua ja saavut-
tamaan koululle säädetyt tavoitteet. Hänen tulee hoitaa opetussuunnitelman ja työsuunni-
telman mukaan hänelle kuuluvat tehtävät sekä muut erikseen säädetyt ja määrätyt tehtä-
vät. Lukiolaissa on vastaava säännös, mutta siinä ei ole mainintaa yhteistyövelvoitteesta. 
(Ks. luku 6.4.)  

Kuntien johtosääntöjä koskeva kartoitus tehtiin maaliskuussa 1999. Vanhin Pohjois-
Savon kunnissa voimassa oleva johtosääntö oli vuodelta 1993 ja uusin oli hyväksytty 
vuonna 1999. Johtosääntöjen määräykset ovat kuitenkin vertailukelpoisia, koska mikään 
kunta ei kartoitushetkellä ollut vielä uudistanut sääntöjään uuden lain edellyttämällä tavalla.  
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Taulukko 6. Pohjois-Savon kuntien johto- tai vastaavissa säännöissä koulun johtajille 
määrätyt tehtävät (n = 24). 

Päätettävä asia määrä 
Aineen valinta/aineen opiskelusta vapauttaminen 21 
Kouluhuoneiston/kiinteistön käytöstä päättäminen 18 
Opetusharjoittelijan ottaminen 16 
Oppilaan poissaololuvan myöntäminen 15 
Oppikirjojen valinnasta päättäminen 10 
Sijaisen ottaminen 15 
Opettajien virkavapauden myöntäminen 14 
Kotiopetuksessa olevan oppilaan tutkivan opettajan määrääminen 7 
Opiskelijavalinnasta päättäminen 7 
Täydennyskoulutuksesta päättäminen 7 
Luokanvalvojan määrääminen 6 
Opettajille erikseen annettavien tehtävien määritteleminen 6 
Työjärjestyksen laadinta 5 
Työtodistuksen antaminen 5 
Hankinnoista päättäminen 3 
Alaistensa työntekijöiden ja viranhaltijoiden työnjaosta päättäminen 3 
Koulukyytien järjestäminen 3 
Koulun aloittamisajankohdasta päättäminen 3 
Kirjallisen varoituksen antaminen 3 
Laskujen ja tositteiden hyväksyminen 3 
Opintojen suoritusajan pidentäminen 3 
Oppilaskunnan ohjaavaopettajan määrääminen 3 
Vuosilomista päättäminen 3 
Ehtojen suorittamisen ajankohdasta päättäminen 2 
Erityisopetukseen siirtäminen (huoltajien hyväksymä) 2 
Hyväksyä opintojen suorittaminen osallistumatta opetukseen 2 
Opetuksen julkisuuden rajoittaminen 2 
Oppilaskunnan kerhon sääntöjen hyväksyminen 2 
Talousarvioehdotuksen valmisteleminen 2 
Työsopimussuhteisten valitseminen 2 
Virkamatkamääräyksen antaminen 2 
Yksityisoppilaan ottaminen 2 

Taulukossa 6 on esitetty kunnallisissa säännöissä koulun johtajille määrätyt tehtävät. 
Määräkohta tarkoittaa, kuinka monessa kunnassa ko. asia on annettu johtajan päätettä-
väksi. Taulukkoon on otettu sellaiset tehtävät, joista on maininta vähintään kahdessa kun-
nassa. Yksittäisesti johtajan tehtäviksi johtosäännöissä mainittiin taulukossa esitettyjen 
lisäksi muun muassa leirikoulusuunnitelmien hyväksyminen, poistojen hyväksyminen, 
irtaimen omaisuuden luettelointi, opetusryhmien muodostaminen, tiedottaminen ja virka-
vapauden tai työloman myöntäminen. 
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Kunnat ovat yleisimmin määränneet rehtorin tehtäviksi päättää oppilaan opiskeluun 
liittyvistä asioista sekä kouluhuoneiston ja kiinteistön käytöstä. Kun vertaillaan eri kunti-
en johtosääntöjä, niin suppeimmillaan rehtorille on määrätty kaksi tehtävää ja laajimmil-
laan 18 tehtävää. Kunnat ovat määränneet johtajille kaikkiaan 59 erilaista tehtävää. Osas-
ta tehtäviä voitaisiin käyttää myös termiä tehtäväalue, koska niiden toteuttaminen vaatii 
useita toimenpiteitä. Osa määrätyistä tehtävistä on sellaisia, jotka on jo perusopetus- ja 
lukiolaissa on määrätty johtajan tehtäviksi. Lisäksi on otettava huomioon, että joissakin 
kunnissa johtajan esimiesten ja toimielimien on mahdollista delegoida päätäntävaltaansa 
alaiselleen rehtorille ja koulunjohtajalle. Monissa kunnissa koulutoimen- tai sivistysjohta-
jat ovat subdelegoineet tehtäviä erillisillä viranhaltijapäätöksillä rehtoreille ja koulunjoh-
tajille. Esimerkiksi Siilinjärvellä on sivistystoimenjohtajan päätöksellä subdelegoitu reh-
torille oikeus päättää koulusihteerin valinnasta.  

8.2  Koulun johtamiseen vaikuttavat tekijät 

8.2.1  Pohjoissavolaisten rehtoreiden käsityksiä koulunjohtamisen 
edellytyksistä ja johtamiseen vaikuttavista tekijöistä 

Pohjoissavolaisille rehtoreille esitettiin 16 väittämää asioista, jotka vaikuttavat koulun 
johtamiseen. Yhteensä 123 eri kouluasteiden rehtoria vastasi väittämiin. Vastaamatta jätti 
pienten ala-asteiden rehtoreista yksi, suurten ala-asteiden rehtoreista neljä ja yläasteiden 
rehtoreista yksi. Taulukossa 7 on esitetty vastausten keskiarvot väittämittäin. 
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Taulukko 7. Rehtoreiden käsitykset eräistä koulunjohtamisen edellytyksistä ja 
johtamiseen vaikuttavista tekijöistä (n = 123). 

Väite Ala-asteet Ala-asteet Yläasteet Lukiot Keski- 

pienet  suuret   arvo 

Riittävä koulutus koulun johtamiseen 3,8 3,8 4,1 3,6 3,9 

Riittävä koulutus opetuksen ohjaamiseen 3,2 3,6 3,5 3,2 3,3 

Liian vähän aikaa tehtävistäni suoriutumiseen 3,3 3,7 3,7 3,9 3,6 

Vastuu koulun tavoitteiden saavuttamisesta 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 

      

Voi vaikuttaa riittävästi opetuksen sisältöön 4,2 3,8 3,5 3,3 3,8 

Opettajien kanssa työskenteleminen on vaikeaa 1,4 1,8 1,7 1,7 1,6 

Kouluun kohdistetaan ristiriitaisia odotuksia 3,6 3,8 3,9 3,5 3,7 

Voin vaikuttaa oman työni sisältöön 4,4 4,0 4,3 4,0 4,2 

      

En voi vaikuttaa alaisteni työn sisältöön 2,6 2,4 2,6 3,1 2,6 

En voi vaikuttaa opettajien 
täydennyskoulutukseen 

2,9 2,4 2,3 2,3 2,6 

Koulu saa käyttää taloudelliset resurssinsa 
vapaasti 

3,9 4,0 3,9 3,6 3,9 

Pedagogisen johtamisen osuus on työajastani 
vähäinen 

3,2 2,8 3,2 3,3 3,1 

      

Päivittäinen työni toteutuu 
etukäteissuunnitelman mukaan 

3,0 2,6 2,1 2,8 2,7 

Koulu joutuu hankkimaan osan resursseistaan 
muualta 

3,2 2,9 1,7 2,5 2,6 

Palkkani on liian pieni tehtävien vaativuuteen 
nähden 

3,5 4,0 3,4 3,2 3,6 

Rehtorin asema on yhteiskunnassa arvostettu 3,2 3,7 3,6 4,0 3,5 

Seuraavassa tarkastelussa luokat melko eri mieltä ja eri mieltä on yhdistetty luokaksi eri 
mieltä. Melko samaa mieltä ja samaa mieltä luokat on puolestaan yhdistetty luokaksi sa-
maa mieltä. Lähes kaikki rehtorit (93 %) olivat sitä mieltä, että opettajien kanssa on help-
po työskennellä. Samoin he kokevat (96 %), että heillä on vastuu koulun tavoitteiden 
saavuttamisesta. Suurimmalla osalla (64 %) heistä on liian vähän aikaa koulun johtami-
seen. Kaikilla kouluasteilla oli kuitenkin sellaisia rehtoreita, jotka ilmoittivat, että 
heillä on riittävästi aikaa koulun johtamiseen. Kolme neljästä rehtorista katsoo, että 
hänellä on riittävä koulutus koulun johtamiseen. Vastaajat suhtautuivat kuitenkin va-
rauksellisemmin koulutuksen riittävyyteen, kun kyse oli opetuksen ohjaamisesta. 
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Pienten ala-asteiden johtajista vain hieman yli puolet (53 %) ilmoitti, että heillä on 
riittävä koulutus opetuksen ohjaamiseen.  

Koulutuspuutteista huolimatta lähes ¾ rehtoreista koki, että he voivat vaikuttaa ope-
tukseen sisältöön riittävästi, mutta laajemmin opettajien työn sisältöön heistä voi vaikut-
taa vain 44 prosenttia. Lukion rehtorit voivat omasta mielestään vaikuttaa opetuksen si-
sältöön vähemmän kuin pienten ala-asteiden johtajat (p<.01). Enemmistö (58 %) rehto-
reista katsoi, etteivät he voi toteuttaa työtään etukäteissuunnitelman mukaan. Yläasteen 
rehtorit pystyivät toteuttamaan suunnitelmiaan huonommin kuin pienten ala-asteiden joh-
tajat (p<.001). Rehtorit voivat kuitenkin vaikuttaa oman työnsä sisältöön (87 %) ja opet-
tajien täydennyskoulutukseen (62 %). Rehtoreista 53 prosenttia oli sitä mieltä, että he 
käyttävät pedagogiseen johtamiseen liian vähän aikaa. 

Pääosa rehtoreista (69 %) koki, että kouluun kohdistetaan ristiriitaisia odotuksia. Reh-
torit ovat myös sitä mieltä (78 %), että koulut saavat käyttää taloudelliset resurssinsa 
melko vapaasti. Käsitykset siitä, että koulu joutuu hankkimaan osan taloudellisista resurs-
seistaan muualta jakaantuivat kahtia, 52 prosenttia oli eri mieltä ja 41 prosenttia samaa 
mieltä. Yläasteet joutuvat hankkimaan enemmän taloudellisista resursseistaan muualta 
kuin ala-asteet (p<.001) Vain hieman yli puolet (54 %) pitää rehtorin asemaa arvostettu-
na. Pienten ala-asteiden rehtorit pitivät asemaansa vähemmän arvostettuna kuin lukion 
rehtorit (p<.01). Niukka enemmistö rehtoreista (52 %) koki, että palkka on liian pieni 
tehtävien vaativuuteen nähden. 

Rehtoreita ja opettajia pyydettiin esittämään kolme tekijää, jotka eniten vaikeuttavat 
koulun johtamista. Pienten koulujen johtajista tähän kohtaan vastasi 45, suurten ala-
asteiden johtajista 28, yläasteen rehtoreista 30 ja lukion rehtoreista 16. Pienten ala-
asteiden johtajien mielestä johtamista eniten vaikeuttavat säästöt (28/121), kiire (15/121) 
ja koulun epävarma tulevaisuus (9/121). Suurilla ala-asteilla johtamista haittaavat eniten 
säästöt (18/62), kiire (10/62), byrokratia (5/62), työn kuvan laajuus (5/62) ja ihmissuhteet 
(5/62). Yläasteen rehtoreiden mielestä eniten vaikeuttavat säästöt (19/83), kiire (11/83) ja 
ihmissuhteet (7/23). Lukion rehtorit arvioivat, että eniten ongelmia aiheuttavat säästöt 
(14/43), byrokratia (5/43), työnkuvan laajuus (3/43) ja ihmissuhteet (3/43). 

Pienten ala-asteiden opettajista eniten johtamista vaikeuttavia tekijöitä koskeneeseen 
kysymykseen vastasi 28, suurten ala-asteiden opettajista 23, yläasteiden opettajista 38 ja 
lukion opettajista 24. Pienten ala-asteiden opettajien mielestä eniten johtamista vaikeutta-
vat ja ongelmia aiheuttavat koulutoimen säästöt (23/81), johtajalla liiallinen työmäärä 
(13/81) ja koulun ihmissuhteet (11/81). Suurten ala-asteiden opettajat arvioivat, että eni-
ten johtamista haittaavat koulutoimen säästöt (18/52), liian laaja tehtäväkenttä (12/52) ja 
koulun ongelmalliset ihmissuhteet (6/52). Yläasteen opettajat puolestaan kokivat, että 
eniten ongelmia aiheuttavat koulutoimen säästöt (24/105), rehtorin työn laaja-alaisuus 
(21/105) ja rehtorin johtamistapa (16/105). Lukion opettajien mielestä rehtorin oma joh-
tamistapa (16/58), koulutoimen säästöt (14/58) ja koulun ongelmalliset ihmissuhteet 
(7/58) vaikeuttavat eniten johtamista. 

Rehtoreiden mielestä johtamista eniten vaikeuttavat koulutoimen säästöt, kiire, tehtä-
väkentän laajuus ja ihmissuhteet. Pienten koulujen johtajat korostivat myös johdettavan 
koulun tulevaisuuden epävarmuutta. Opettajien mielestä koulun johtamista vaikeuttavat 
eniten koulutoimen säästöt, koulun ongelmalliset ihmissuhteet, ala-asteella liian laaja 
tehtäväkenttä sekä yläasteella ja lukiossa rehtorin oma johtamistapa. 
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8.2.2  Saksalaisten rehtoreiden käsityksiä koulun johtamiseen 
vaikuttavista tekijöistä 

8.2.2.1  Johtajaksi hakeutumisen motiiveista ja tehtävistä 

Saksassa koulun johtajat ovat joko rehtoreita tai koulunjohtajia. Suurissa kouluyksiköissä 
nimike on yleensä rehtori ja pienissä koulun johtaja. Tehtäväkuva saksalaisella rehtorilla 
ja koulun johtajalla on varsin yhtenäinen. Suurin ero on siinä, että rehtoreilla opetusvel-
vollisuus on selvästi pienempi kuin koulun johtajilla. Tästä syystä seuraavassa käytetään  
pääsääntöisesti termiä koulun johtaja tai vain johtaja. Vastauksia siteerattaessa käytetään 
tehtävän mukaista nimikettä. 

Saksassa koulun johtajan paikka täytetään huomattavasti korkeammalla hallinnollisel-
la tasolla ja monimutkaisemmin kuin Suomessa. Haastateltavat kertoivat, että avoin kou-
lun johtajan paikka julistetaan virallisesti haettavaksi ja paikkaa voivat hakea kaikki sen 
kouluasteen pätevyyden omaavat opettajat. Mecklenburg-Vorpommernissa käytetään sa-
moja valintakriteerejä kuin entisen Länsi-Saksan osavaltioissa. Valinnan suorittaa kulttuu-
riministeriö. Ministeriö kutsuu kuultavaksi hakijoita harkinnan mukaan. Päätös ilmoite-
taan kuntaan ja koululle, ja niillä on neljä viikkoa aikaa kertoa kantansa valintaan.  

Saksan yhdistymisen vaikutukset näkyvät vielä Mecklenburg-Vorpommernin koulu-
toimessa. Yhdistymisen jälkeen kaikissa kouluissa johtajien ja rehtoreiden paikat julistet-
tiin haettaviksi. Useimmat kouluyksiköt saivat uudistuksessa uudet johtajat. Haastatelta-
vien mukaan uudet johtajat joutuivat aloittamaan lähes nollapisteestä, koska edeltäjät 
olivat haluttomia neuvomaan seuraajiaan. Joihinkin kouluihin perustettiin alkuvaiheessa 
johtoryhmä, joka auttoi johtajaa alkuvaiheen suunnittelussa ja perehdyttämisessä. Uudis-
tusten seurauksena suurin osa koulun johtajista on hyvin nuoria.  

Opettajat eivät ole Saksassa, samoin kuin meillä Suomessa, kovin kiinnostuneita ha-
keutumaan johtajaksi. Virka koetaan vaikeaksi ja muutos opettajan työstä rehtoriksi liian 
suureksi. Haastatelluista johtajista ja rehtoreista lähes kaikki olivat olleet ennen valin-
taansa samassa koulussa ensin opettajana tai varajohtajana. He kertoivat johtajaksi hakeu-
tumisen motiiveikseen muun muassa halun uudistaa koulua, halun antaa lapsille enem-
män mahdollisuuksia, halun kokeilla uutta tehtävää, halun päästä tehtävään, jossa on 
enemmän vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia, tarkastajan tekemän esityksen sekä vali-
tukset, joiden vuoksi oli aika tehdä jotakin. Hakeutumisperusteita ovat epäilemättä myös 
rehtorin viran opettajan virkaa selvästi korkeampi arvostus ja parempi palkka Saksassa, 
vaikka nämä eivät tulleet haastatteluissa erityisesti esille. Samantyyppisiä vastauksia esit-
tävät myös suomalaiset opettajat hakiessaan rehtorin tehtävää. 

Saksalaisten koulujen johtajien mielestä heidän tulee huolehtia erityisesti siitä, että 
koulu hoitaa opetus- ja kasvatustyönsä hyvin ja että kolmiyhteys vanhempien, opettajien 
ja oppilaiden välillä toimii saumattomasti. Haastateltavat pitivät tärkeänä, että oppilaiden 
koulusaavutukset ovat hyviä. Heidän mielestään johtajan tulee olla tasapuolinen siten, 
että kaikkien osapuolten oikeudet otetaan huomioon. Johtajalla tulee olla sama vastuu 
kaikkia kohtaan. Koulun johtajan tehtävänä on toimia myös koulun julkisivuna, koor-
dinaattorina ja huolehtia siitä, että koulu toimii häiriöttä. Kaikki asiat eivät saa olla johta-
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jan vastuulla, vaan tehtäviä ja vastuuta on myös osattava jakaa. Saksalaiset johtajat koros-
tavat suomalaisia kollegojaan enemmän yhteistyötä rahoittajan kanssa. 

Aivan kuin Suomessa myös Saksassa ylemmät kouluviranomaiset odottavat, että reh-
torit toteuttavat valtakunnalliset ja kunnalliset tavoitteet sekä hoitavat koulun päivittäisen 
johtamisen. Olennaista on myös se, että ylemmät kouluviranomaiset voivat luottaa rehto-
riin. Esimiesten odotukset näyttäisivät olevan hyvin samanlaisia, kuten seuraavista koulu-
toimenjohtajien johtajaa ja johtajan työtä koskevista luonnehdinnoista ilmenee: 

− Johtaja on koulutoimenjohtajan yhteistyökumppani.  
− Johtajan tulee olla rehellinen ja lojaali. 
− Johtajan tulee viedä kulttuuriministeriön antamat tehtävät ja määräykset läpi. 
− Johtaja raportoi koulussa olevista ongelmista. 
− Johtaja tekee ministeriön pyytämiä tilastoja. 
− Johtaja hoitaa hallinnolliset tehtävät, kuten lukujärjestys, sijaisuudet ja rutiinien pyö-

rittäminen.  
− Johtaja toimii suodattimena koulun ja koulutoimenjohtajan välillä. 
− Johtaja tuo vain vaikeimmat asiat koulutoimenjohtajatasolle.   
− Hyvä johtaja hoitaa 99 prosenttia asioista. 

Koulun koko näyttäisi vaikuttavan paljon siihen, mitä tehtäviä johtajat korostavat ja mi-
ten he näkevät oman johtajanroolinsa. Suurten koulujen rehtoreilla on kokonaisvastuu 
koulutoiminnasta, mutta osan tehtävistä he voivat delegoida apulaisrehtorille tai apulais-
rehtoreille. Seuraava lainaus suuren saksalaisen lukion rehtorin vastauksesta kuvastaa 
hyvin tilannetta: 

”En ole pelkästään johtaja vaan myös kunnallispolitiikko. Tämän työn kautta tapaa 
paljon muita, minulla on mahdollisuus verrata. Vertailen aika usein ja olen todennut, 
että minulla, ison lukion johtajana, on hyvin usein paljon mahdollisuuksia toteuttaa it-
seäni, kuten ajankäyttö. Voin tuoda uusia vaikutteita kouluun. Se on toivottavaa myös 
kulttuuriministeriön puolesta. Päätehtävä on, että minulla on kokonaisvastuu, osan teh-
tävistä delegoin johtoryhmän jäsenille. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi rahoitusky-
symykset (talous), kurssisysteemin informointi, opettajien työsuunnitelma, sijaisten 
järjestelyt, virkamatkojen laskutus. Jokaisella johtoryhmän jäsenellä yksi vastuualue, 
josta hän vastaa. Ongelmat ratkotaan johtoryhmässä. Minä näen koulun johtamisen 
poliittisena tehtävänä hoitaa rahoittajan kanssa, kuinka suuri koulun budjetti on. Mi-
nun pitää selvittää politiikoille, mihin me tarvitsemme rahaa. Kun se on hyväksytty, 
vastuu siirtyy johtoryhmälle. Minun tehtävänäni on olla koulun julkisivuna. Minä 
edustan koulua ulospäin. Minun tehtävänäni on tietenkin pitää huoli siitä, että on jat-
kuva yhteys oppilaiden, opettajien ja vanhempien välillä. Se tarkoittaa, että minulla on 
tapaamisia jatkuvasti ja säännöllisesti eri ryhmien kanssa.” 

Pienillä kouluilla korostuvat samat asiat, mutta johtaja vastaa asioista yksin. Hän ei voi 
delegoida asioiden hoitoa alaspäin, koska pienillä kouluilla ei ole apulaisrehtoreita eikä 
johtoryhmiä. Myös hänen yhteiskunnallinen roolinsa on suurten kouluyksiköiden johtaji-
en roolia vähäisempi. Erään pienehkön peruskoulun johtaja kertoi tehtävistään seuraavasti: 

”Minusta on tärkeää, että koulu toimii häiriöttä. Tunnen usein istuvani kahden tuolin 
välissä. Konflikteja on koulun johtajan ja opettajan, opettajien kesken, oppilaan ja 
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opettajan, vanhempien ja opettajan sekä vanhempien ja koulunjohtajan välillä. On ol-
lut ajanjakso, jolloin konfliktit olivat jopa poliittiselta kannalta tervetulleita. Minun 
mielestäni koulun johtajan tehtävä on aikaansaada työrauha. Eräs tärkeä työ on pitää 
hyvät yhteydet rahoittajaan ja koulukokoukseen. Tärkeä tehtävä on myös antaa neuvo-
ja opettajakunnalle. Saan itse myös paljon neuvoja opettajilta. Pahoittelen sitä, että 
vanhentuessa on vaikea pitää pienetkin asiat mielessä. Kuullakseen kaikkia osapuolia 
joutuu juoksemaan eri ryhmien välillä. Välillä tuntuu, että ei saa tehdä itsenäisesti pää-
töksiä pienissäkään asioissa.” 

Mecklenburg-Vorpommernin alueella kaikki asiat ovat vielä yhdistymisen jälkeisessä 
suuressa muutoksessa. Itäsaksalaisen koulujärjestelmän korvaaminen uudella vaatii uu-
denlaisen hallintokulttuurin omaksumista. Uusia ohjeita ja määräyksiä tulee kouluihin 
jatkuvasti. Rehtorit kokevat tulevaisuuden epävarmaksi, eikä oma tehtäväkuva tunnu ko-
vinkaan selvältä. Epävarmuus ilmenee hyvin seuraavsta erään suurehkon yläastetta vas-
taavan koulun rehtorin vastauksesta: 

”Vaikea sanoa tarkasti, mitä tehtävät ovat. Ei ole mitään virallista ohjeistoa, miten teh-
tävä hoidetaan. Eikä mitään varsinaista koulutusta. En ole siten opettajien esimies, että 
voisi opettajan tekemien virheiden vuoksi puuttua opettajan työhön. Koulutoimenjoh-
taja vastaa työnantajatehtävistä.” 

Saksalaisen koulun johtajat näkevät haastattelun perusteella itsensä enemmän johtajana 
kuin opettajana. Mitä suurempi koulu niin sitä enemmän haastateltavat kokevat olevansa 
johtajia. Yhteinen näkemys on kuitenkin se, että johtajan täytyy olla myös opettaja. Johta-
jan pitää olla yhteydessä opettajiin ja oppilaisiin, jotta tietäisi mitä he tekevät. Mäkelän 
(2000) tutkimuksen mukaan Suomessakin rehtoreiden päätösvalta näyttäisi kasvavan 
koulun koon mukaan. Saksalaisessa koulujärjestelmässä päätäntävaltaa tulee tosin lisää 
myös yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumisen kautta. Suurten koulujen johtajat 
ovatkin tyypillisesti paikallispoliitikkoja. 

Koulun johtajat kokevat, että heillä on aivan liian vähän päätäntävaltaa. Myös koulu-
toimenjohtajien mielestä rehtoreille voisi antaa lisää tehtäviä. Johtajat haluaisivat lisää 
päätösvaltaa mm. taloudellisissa asioissa, henkilöstön valinnassa, opettajien motivointi-
mahdollisuuksia ja opettajien palkkakysymyksissä. Päätösvallan riittävyyden kokeminen 
on yhteydessä koulun kokoon, mutta myös johtajan persoonaan. Erään suuren koulun 
rehtori vahvistaa tämän omasta toimintavastaan kertovalla esimerkillään: 

”Kyllä minulla on riittävästi valtaa. Toisaalta on tilanteita, jolloin otan itselleni valtaa, 
oikeuden tehdä päätöksiä, muuten ei voi johtaa näin isoa koulua. Saksassa on paljon 
sääntöjä ja rajoituksia. En saa tehdä päätöksissäni vastoin olemassa olevaa lakia, mutta 
jokaisella säännöllä on jokin perusajatus. Ja tämän perusajatuksen pyrin pitämään, 
mutta näissä yksityiskohdissa otan vapauden toimia niin kuin parhaaksi näen.” 

Haastatellut saksalaiset rehtorit olivat sitä mieltä, että johtajan rooli on muuttunut paljon. 
Aikaisemmin johtajille annettiin ohjeet, mitä heidän pitää tehdä, ja johtaja määräsi, mitä 
opettaja tekee. Nykyään henkilökunta odottaa, että johtaja keskustelee kaikkien osapuo-
lien kanssa. Kaikki haluavat tuntea olevansa mukana päätöksissä. Mecklenburg-
Vorpommernin alueella johtajat kokivat, että yhdistymisen jälkeen muutokset ovat seu-
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ranneet toisiaan. Alkuvaiheessa koululakien ohjaava vaikutus oli hyvin pieni. Koulun 
johtajat kokivat jääneensä ensimmäisinä vuosina yksin. He eivät saaneet tukea edes esi-
miehiltään. Sittemmin johtamisen avuksi ovat tulleet apulaisjohtajat sekä erilaiset johto- 
ja yhteistyöryhmät.  Uusi yhteisöllinen johtaminen voidaan kokea myös ongelmaksi. Joille-
kin johtajille on vaikeaa käydä laajaa keskustelua ja noudattaa henkilökunnan kokouksen pää-
töksiä. Erään rehtorin havainto on, että ikävien tai vaikeiden päätösten kohdalla vastuu ja pää-
töksenteko siirretään mielellään rehtorille. Seuraava lainaus on hänen vastauksestaan: 

”Koulun elämää ohjaa henkilökunnan kokous, jossa johtajalla on vain yksi ääni. Jos 
hänen kantansa ei voita, hän joutuu toimimaan vastoin omaa kantaansa. Muutamiin 
epämiellyttäviin asioihin kokous ei puutu, esimerkiksi siihen, kuka opettaja opettaa 
mitäkin luokkaa. Silloin johtaja joutuu päättämään. Samoin, jos kaksi luokkaa pitää 
yhdistää. Vaikka johtajalla on päätösvalta, hänen pitää keskustella opettajien kanssa. 
Hänen pitää olla aina valmis keskustelemaan ja kuuntelemaan. Johtaja ei voi sanoa, et-
tä häntä ei huvita.”  

Vastauksesta ilmenee selkeästi myös se, että vaikka opettajat odottavat, että asioista kes-
kustellaan ja pohditaan yhdessä, he odottavat, että johtajan tulee kuitenkin tietyissä asi-
oissa toimia johtajana ja käyttää päätös- ja arvovaltaansa. 

8.2.2.2  Koulun johtajaan kohdistuvista odotuksista 

Käsiteltäessä johtajan roolia (luku 5.4.2) todettiin, että johtajan rooliin kuuluu toimia or-
ganisaation rajalla, koska hänen on pystyttävä liikkumaan joustavasti organisaation sisäl-
le ja ulos. Rajalla oleminen merkitsee etäisyyttä organisaation sisäisiin tapahtumiin. Kou-
lun johtajaa voidaan pitää eräänlaisena marginaali-ihmisenä, johon hyvin monet koulun 
kanssa työskentelevät ryhmät kohdistavat odotuksiaan. Haastateltavia pyydettiin kerto-
maan, mitä opettajat, oppilaat, vanhemmat ja yhteiskunta odottavat koulun johtajalta. 

Saksalaisessa koulujärjestelmässä johtajaan ja johtamiseen kohdistetaan monenlaisia 
odotuksia. Myös saksalaiset koulun johtajat tiedostavat heihin kohdistuneet suuret odo-
tukset. Heidän mukaansa opettajat odottavat johtajalta hyvää suunnittelua, oikeudenmu-
kaisuutta, ystävällistä ja iloista ilmettä, kollegiaalisuutta sekä sellaista työjärjestystä, että 
opettajat voivat toimia yhteistyössä ainerajojen yli ja että koko organisaatio toimii. Johta-
jalla tulee olla aikaa kuunnella opettajan ongelmia, pitää olla aikaa lohduttaa vaikeiden 
tuntien jälkeen. Opettajat edellyttävät myös, että heiltä kysytään, mitä tunteja he haluavat. 
Vaikeassa opetustilanteessa rehtorin pitää pystyä myös auttamaan. Hän vastaa koulun 
materiaaleista ja välineistä. Monissa kouluissa, menneisyydestä johtuen, opettajat odotta-
vat, että käskyt tulevat edelleen ylhäältä. Se miten suuriksi ja vaativiksi odotukset koe-
taan, riippuu myös johtajan omasta persoonasta ja johtajakäsityksestä. 

Johtajat kokevat itseensä kohdistuvat odotukset paljon sen mukaan, kuinka keskeinen 
rooli heillä itsellään on päivittäisessä johtamisessa ja asioiden pyörittämisessä. Mitä suu-
rempi kouluyksikkö on, sitä vähemmän johtaja tuntee itseensä kohdistuvia odotuksia. 
Eräs ala-asteen johtaja kokee opettajien odotukset varsin vaativina, kuten seuraavasta 
lainauksesta käy ilmi:  
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”Johtaja ei saa tehdä virheitä, pitää osata kaikki ja tietää kaikki. Koulu on tullut niin 
monimutkaiseksi, että en tulisi toimeen ilman opettajia. On monia tilanteita, jolloin 
kysyn opettajilta monia asioita. Tarvitsen apua tiedollisissa ja informatiivisissa asiois-
sa. Johtaja ei voi pysyä omassa toimistossaan, vaan hänellä on oltava jatkuva yhteys 
opettajiin. Minua ihmetyttää se, että opettajat näkevät vain itsensä. Odotan monesti 
ymmärrystä opettajakunnan puolelta. Opettajat olettavat, että minä muistan kaiken 
kerrotun. Minä ja apulaisjohtaja olemme vanhimmat ja usein me toteamme, että on 
vaikea ymmärtää nuoria opettajia. Työ on nykyään sellaista, että en ehdi palautua riit-
tävästi pitempienkään lomien aikana.” 

Kun mennään suurempiin kouluyksiköihin, johtajaan kohdistuvat odotukset muuttuvat 
henkilökohtaisia ominaisuuksia korostavista enemmän työn organisointiin ja toiminnan 
turvaamiseen liittyviksi. Rehtorin tehtävänä on mahdollistaa hyvät opettamisen ja oppi-
misen edellytykset. Suuren lukion rehtorin mukaan häneltä odotetaan lyhyesti sanottuna 
seuraavaa: 

”Johtajan tehtävä on antaa opettajille selkänoja, pitää tausta vapaana, että opettajat 
voivat opettaa.” 

Pienemmissä kouluissa rehtori ja opettajat ovat lähempänä toisiaan ja tästä syystä pienen 
lukion rehtori kokee odotukset paljon konkreettisemmin. Tämä näkyy seuraavasta pienen 
koulun johtajan vastauksesta: 

”Täällä on tällä hetkellä opettajien ensimmäinen odotus, että heillä on riittävästi tunte-
ja. Vaikka se ei ole loppujen lopuksi johtajan käsissä, onko niitä tai ei. Ongelmatilan-
teissa opettajien ja oppilaiden tai vanhempien välillä johtajan odotetaan seisovan opet-
tajien takana ja tukevan opettajia. Valitettavasti opettajat vielä odottavat johtajalta, että 
johtaja sanoo, mitä tehdään ja piste. Se on perinne viime vuosikymmeniltä. Suurin osa 
opettajista odottaa, että johtajalla on aikaa henkilökohtaisiin ongelmien kuuntelemi-
seen tai ainakin, että ne käydään läpi.” 

Oppilaat odottavat johtajalta samaa kuin hyvältä opettajalta, eli että hän on oikeudenmukainen 
ja hyväntuulinen sekä tukee heitä ongelmatilanteissa. He odottavat monipuolista ja vaihtele-
vaa opetusta, mutta odottavat saavansa myös koulun ulkopuolista opetusta, harrastuskerhoja 
yms. Johtajan tulee huolehtia koordinoinnista, siitä että kaikki menee hyvin. Pienimmät oppi-
laat näkevät johtajan myös isänä tai isoisänä tai vastaavasti äitinä ja isoäitinä. Oppilaat halua-
vat, että he voivat tulla ongelmineen koulun johtajan luo. 

Samoin kuin Suomessa, vanhempien kiinnostus koulua kohtaan on myös Saksassa li-
sääntynyt. Vanhempien odotuksissa ja suhtautumisessa on eroja, mutta periaatteessa he 
odottavat samaa kuin oppilaat. Monet vanhemmat vierastavat virastoja, ja myös koulu 
koetaan tällaiseksi byrokraattiseksi laitokseksi. Koulun on vaikea saada kontaktia joihin-
kin vanhempiin. Osa vanhemmista ei luota koulun kykyyn käsitellä asioita tasapuolisesti 
ja oikeudenmukaisesti, vaan he pelkäävät, että yhteydenotosta saattaa seurata oppilaalle 
ongelmia. Toisaalta on myös vanhempia, jotka yleensä myös ymmärtävät koulun tilan-
teen ja mahdollisuudet hoitaa asioita sekä hyväksyvät koulun tekemät ratkaisut ja tukevat 
myös koulun toimintaa. Vanhemmat odottavat, että johtaja ja opettajat arvostavat heitä 
ihmisinä ja ottavat heidät vakavasti. Pienetkin ongelmat tulee ottaa huomioon ja reagoida 
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niihin. Johtajan pitää olla oikeudenmukainen eikä hän saa olla kenenkään puolella. Seu-
raavat, kolmen eri rehtorin vastaukset, kuvaavat erilaisia vanhempien odotuksia: 

”Että kaikki kulkee oikeata polkua pitkin. Lapset tulevat terveenä kotiin. Että olosuh-
teet, eivät vain ulkoiset ja materiaaliset, vaan myös että henkilökunta on hyvää ja että 
opettajat tekevät työnsä.” 

”En oikeastaan tiedä, mitä he odottavat minulta. Odotukset ovat erilaisia. Johtajalta 
odotetaan, että hän varoittaa opettajaa tai rankaisee opettajaa. Odottavat, että koulu 
toimii. Odottavat, että lapset tulevat mielellään kouluun, heillä ei ole liikaa kotitehtä-
viä, että lapset eivät rasitu liikaa, mutta saavat hyviä numeroita ja tulevat hyviksi yli-
oppilaiksi. Koulu mahdollistaa oppilaille tulevaisuudessa hyvän opiskelupaikan ja jär-
kevän ammatillisen ratkaisun, antaa hyvän pohjan.” 

”Oppilaat saavat hyvän koulutuksen, ja että koulutus vastaa kaupallisilla ja teollisuus-
aloilla tarvittavia tietoja. Koulun opetuksen tulee olla niin korkeatasoista, että oppi-
laalla on päästötodistuksella mahdollisuus hakea jatko-opintoihin. Lapset valmistetaan 
koulussa elämää varten ja johtaja persoonallaan johtaa oppilaat hyvään kasvatukseen.” 

Saksalaiset rehtorit ovat melko yleisesti sitä mieltä, että yhteiskunnan odotukset ovat ris-
tiriidassa omien tavoitteiden ja mahdollisuuksien kanssa. Rehtori joutuu ratkaisemaan, 
mitkä ovat hänen koulunsa painopistealueet. Samalla hän on byrokraattiseksi koetun hal-
lintojärjestelmän edustaja työpaikallaan, jonne hän välittää ylhäältä tulevia ohjeita ja 
määräyksiä. Ongelmallisuutta lisää vielä se, että entisen Itä-Saksan alueella eletään uuden 
ja vanhan yhteiskuntajärjestelmän odotusten ristipaineessa. Seuraavat kaksi lainausta 
ilmentävät johtajien suhdetta yhteiskuntaan: 

”Yhteiskunta ei aina ymmärrä koulua. Edelleen yleisesti ajatellaan, että koulu vastaa 
kaikesta. Koulun päätehtävä on kuitenkin koulutustehtävä. Vanhempi väki odottaa 
edelleen, että koulu toimii kasvatussysteeminä kokopäiväisesti, kuten ennen, mutta 
toimintaan on rajalliset mahdollisuudet. Vapaaehtoistoiminta on vielä kehittymätöntä. 
Erityisesti kuljetusoppilaat kärsivät, jos koulupäivä venyy.” 

”Yhteiskunta odottaa liian paljon. Entisen kulttuuriministerin mukaan koulu on yh-
teiskunnan korjaamo, se korjaa puutteet. Koulun tehtävänä on valistaa huume-, aids- 
jne. kysymyksissä.” 

Haastateltavat johtajat olettavat, että heidän työnsä tulee Saksassa muuttumaan siten, että 
heille tullaan siirtämään tehtäviä ja vastuuta. Suhtautuminen uusiin tehtäviin on kaksija-
koista: toisaalta halutaan lisää päätösvaltaa ja vastuuta, mutta toisaalta pelätään, miten 
uusista tehtävistä selvitään. Delegointisuunnitelma on samanlainen kuin meillä Suomes-
sa, eli ministeriön tehtäviä tullaan siirtämään läänintasolle ja osa läänintason tehtävistä 
kouluille. Koulutoimenjohtajien nykyinen työ muuttuu siten, että he eivät enää vastaa 
tietystä maantieteellisestä alueesta vaan kouluasteesta. Koulun johtajille tulee aikaisem-
paa enemmän päätäntävaltaa, toimintavapautta ja vastuuta. Esimerkiksi Lüneburgin lueel-
la johtajille on tarkoitus siirtää lähes 50 nyt ylemmälle tasolle kuuluvaa tehtävää.  
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8.2.3  Hollantilaisten rehtoreiden käsityksiä koulun johtamiseen 
vaikuttavista tekijöistä  

8.2.3.1  Koulun johtajaksi hakeutumisen motiiveista ja tehtävistä 

Hollantilaisilla opettajilla näyttäisi olevan samanlaisia johtajaksi hakeutumisen syitä kuin 
saksalaisilla opettajilla eli halu tehdä jotain muuta, toteuttaa omia ideoitansa ja toimia 
johtajana opettamisen lisäksi. Yhteistä on myös se, että kaikki haastateltavat johtajat ja 
rehtorit ovat olleet pitkään opettajana siinä koulussa, jonka johtajaksi he ovat kohonneet. 
Valintaan heillä on ollut muun henkilökunnan tuki. Koulun johtajan pätevyysvaatimus 
Hollannissa on asianomaisen kouluasteen opettajan pätevyys. 

Hollantilaisten koulujen itsenäisyys kasvoi merkittävästi 1990-luvulla. Samalla myös 
koulun johtajan valta ja vastuu lisääntyivät. Viimeisen vuosikymmenen aikana kehitys on 
siten ollut hyvin samanlaista kuin Suomessa. Haastateltavat johtajat kokivat, että hallin-
nollinen työ on lisääntynyt muutosten ja ministeriön laatimien uusien sääntöjen takia. 
Hollannissa koulut ovat suurempia kuin Suomessa. Useimmissa kouluyksiköissä on sato-
ja tai jopa tuhansia oppilaita ja kymmeniä tai jopa satoja opettajia, ja ne ovat pikemmin-
kin oppilaitoksia kuin kouluja. Tavoitteena yhdistää kouluja edelleen suuremmiksi yksi-
köiksi. Samassa koulurakennuksessa voi olla myös useita eri koulumuotoja. Sleegersin 
(1994, 159) mukaan koordinaatio-ongelmia aiheuttaa enemmän se, että samassa koulussa 
on erilaisia koulumuotoja kuin oppilaiden suuri lukumäärä. Lisäksi erilaiset kasvatus-
suuntaukset vaikeuttavat hollantilaisten koulujen johtamista (Bucley 1985, 99). Suoma-
laisen peruskoulun yläastetta vastaavan koulun rehtori näkee tehtävien muuttuneen viime 
aikoina seuraavanlaisesti: 

”Ennen tämä koulu oli valtion koulu, jossa ei ollut omaa lautakuntaa, vaan valtio toimi 
lautakuntana. Joka viikko tuli uusia sääntöjä ja oli selvää, mitä piti tehdä. Koulusta tuli 
itsenäinen vuonna 1989. Nyt määritellään koulussa itse, mihin mennään. Valtion poli-
tiikka viime aikoina on yleensäkin ollut sellainen, että kaikille kouluille on annettu 
paljon enemmän autonomiaa ja vastuuta. Kilpailun kasvun vuoksi on kuitenkin elin-
tärkeää, että koulu itse saa tehdä päätökset.”  

Haastateltavien mukaan johtajan tehtävänä hollantilaisessa koulussa on johtaa ja valvoa 
koulun sisäistä organisaatiota, taloutta ja opetusta sekä tulkita sääntöjä, jotka tulevat kou-
lun ulkopuolelta, varsinkin ministeriöltä, arkipäivän tasolle. Koulujen suuri koko on vai-
kuttanut siihen, että kuilu opettajiin ja oppilaisiin on kasvanut. Seurauksena on ollut, että 
johtajalla ei ole enää aikaa tehdä yhteistyötä opettajien, oppilaiden eikä vanhempien 
kanssa. Suuren esiammatillisen koulun rehtori kuvaa roolinsa muutosta seuraavasti: 

”Rehtorin rooli on muuttunut. Kymmenen vuotta sitten rehtori oli itsekin suoraan te-
kemisissä opetustyön kanssa ja sen lisäksi hän hoiti johtotehtävät. Rehtorilla ei ole 
enää aikaa opettamiseen. Joillekin opettajille tämä kehitys on ollut vaikeata. Nyt heil-
täkin vaaditaan, että he miettivät koulun strategiaa. Eivätkä he aina siihen pysty. Li-
säksi kuilu opettajien ja rehtorin välillä on kasvanut. Enää ei voida noin vain keskus-
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tella rehtorin kanssa, kun ensin täytyy tehdä ajanvaraus sihteerin kautta. Vielä nyky-
äänkin he yhä odottavat rehtorilta, että myös hän antaisi oppitunteja tietääkseen, mistä 
puhuu.” 

Suurissa kouluissa rehtorit kokevat olevansa jo todellisia johtajia. Rehtoreilla on useita, 
jopa kymmeniä alirehtoreita, jotka vastaavat omista kouluasteistaan ja linjoistaan. Opetta-
jat ja muu henkilökunta katsovat heihin johtajana kuullakseen, mitä tehdään. Näissä kou-
luissa on rehtorilla myös heidän itsensä mielestä riittävästi päätösvaltaa. Myös pienen ala-
asteen johtaja kokee olevansa johtaja, mutta niin kuin pienten koulujen johtajat yleensä, 
hänenkin on hoidettava yksin kaikki hallinnolliset tehtävät ja sen lisäksi vielä opetus. 
Seuraava lainaus on Hollannissa harvinaisen pienen koulun johtajan vastauksesta: 

”Johtaja on leader opettajille. Hän laatii opetussuunnitelman lukuvuodeksi. On vas-
tuussa kaupunginhallitukselle ja vanhemmille. Johtajalla on melkein joka päivä ope-
tustyötä. Hänellä on oma luokka. Joku päivä viikossa hänellä on pelkästään hallinnol-
lista työtä. Johtaja antaa suuntalinjat.” 

Ala-asteen johtajan vastauksesta näkyy, että hän kokee olevansa vastuussa koulusta ja 
kehittämisestä, mutta siitä ilmenee myös se, että hän kokee olevansa puoleksi johtaja ja 
puoleksi opettaja. Aivan kuin saksalaiset johtajat myös hän toivoisi, että hän voisi vielä 
itsenäisemmin päättää talouteen liittyvissä asioista, kuten seuraava lainaus osoittaa: 

”Johtaja saa päättää käytännössä, miten käytetään valtion antamaa budjettia. Hänellä 
ei ole päätösvaltaa vaan puheoikeus, jos kyseessä on esim. rakennuksen remontti. Pai-
kalliset viranomaiset omistavat rakennukset ja päättävät niiden käytöstä ja ylläpidosta. 
Opettajan valinta on päätösvallassa, mutta opettajan irtisanominen taas ei ole. Ei ole 
päätösvaltaa siivousasioissakaan.” 

8.2.3.2  Koulun johtajaan kohdistuvista odotuksista 

Hollannissa opettajat odottavat johtajaltaan hyvin paljon samanlaisia asioita kuin saksa-
laiset ja suomalaiset opettajat. Johtajilla on kuitenkin saksalaisia kollegoja selvemmin 
hallinnollinen rooli. Haastateltavien mukaan johtajan tulee viime kädessä päättää asioista. 
Hollantilaisilla opettajilla on sama kaksijakoinen suhtautuminen johtajaan kuin saksalai-
silla opettajilla, kuten seuraavista lainauksista ilmenee:  

”Että rehtori ei puutu opettajien asioihin, koska he haluavat olla itsenäisiä. Mutta tässä 
on ristiriita, koska toisaalta he eivät käytännössä itse uskalla päättää mitään, ja rehtorin 
pitäisi ratkaista kaikki heidän puolestaan.”  

”Jokaisella opettajalla on vastuuta omalle ryhmälleen. Johtajalla on lopullinen vastuu, 
hän päättää, mihin suuntaan mennään ja valvoo. Vain johtaja voi määrätä, miten ja 
milloin käytetään rahaa ja tavaraa. Jos opettaja tarvitsee kyniä, kirjoja jne, hänen on 
kysyttävä niitä johtajalta. Johtaja tekee tilaukset.” 



 130

Johtajien vastauksissa oppilaiden odotuksista heitä kohtaan näkyy selvästi suuren yksikön 
vaikutus. Rehtori on oppilaille etäisempi kuin pienessä kouluyksikössä, ja yhteydenpito 
oppilaisiin hoidetaan väliportaan kautta. Tätä kuvaa seuraava oppilaskontaktien määrää ja 
yhteydenpitoa koskeva vastaus: 

”Ei paljon. He eivät tapaakaan paljon minua. Minä olen heille se viimeinen päättäjä. 
Vanhempien kautta he oppivat vielä sen vanhanaikaisen rehtorin kuvan, mutta käytän-
nössä he pian huomaavat, että rehtorin kanssa he eivät joudu tekemisiin, ennemmin 
oman koordinaattorinsa kanssa. Rehtori on siis etäinen persoona heille, eikä hänen teh-
täviään edes tiedetä.” 

Hollannissakin valtiojohtoisessa järjestelmässä koulun asema oli kunnioitettu, mutta eris-
tynyt. Nykyään vanhemmat tarkkailevat kriittisemmin, mikä on koulun strategia. Van-
hemmat ovat myös kiinnostuneita siitä, vastaako koulu yhteiskunnan muutoksiin ja tar-
peisiin ja mikä on koulun asenne huumeongelmiin tai elinkeinoelämän tarpeisiin. Tämän 
seurauksena rehtorin rooli johtajana ja toimintalinjan määrittäjänä on korostunut. Rehtori 
on ikään kuin hämähäkki seitissään, joka tulkitsee kaiken mitä ympärillä tapahtuu.  

Hollannissa, niin kuin meilläkin, koulujen välinen kilpailu oppilaista on lisääntynyt. 
Jos vanhemmat eivät pidä koulun strategiasta, he lähettävät lapsensa toiseen kouluun. 
Hollannissa koulun vaihtaminen on suhteellisen helppoa lyhyiden välimatkojen vuoksi. 
Vanhemmat ovat muuttuneet asiakkaiksi. Muutos näkyy myös siten, että aikaisemman 
hyvinkin vapaan ilmapiirin sijaan on alettu korostaa sääntöjen ja järjestyksen merkitystä. 
Vanhemmat odottavat koulun johtajalta hyvää opetusta ja kasvatusta. Seuraavat esimerkit 
kuvastavat johtajien näkemystä koulun yhteiskunnallisista tehtävistä: 

”Koulun tulisi olla lapsille hyvä kasvatuspaikka. Huomautan, että vanhemmat eivät 
ehkä siihen enää itse kykene. Että koulussa on hyvää ja varmaa opetusta. Rehtori on 
vastuussa lapsen tutkinnon saamisesta.”  

”Hyvä pohja lasten elämälle. Jospa lapset pääsisivät pitemmälle kuin he itse.” 

”Yhteiskunta odottaa johtajalta, että koulu on kasvatuspaikka ja kouluttaa hyvää työ-
voimaa.” 

Koulun johtajat odottavat, että talouden parantumisen myötä koulumaailma pääsee rau-
hoittumaan. Tällä hetkellä säästöt ovat vieneet kaiken jouston. He toivovat, että muutok-
sia ja uusia sääntöjä tulisi aikaisempaa vähemmän. Tulevaisuudessa rehtorin tulee panos-
taa enemmän kasvatuksellisiin arvoihin. Seuraava lainaus kuvaa tiivistetysti toivottavaa 
kehityssuuntaa: 

”Nyt tilanne on niin, että koulun management, koulun talous, rakennusten ylläpito jne. 
on pääasiana. Siis johtoa käytännön tasolla. Ennen vanhaan odotettiin rehtorilta oike-
astaan vain sitä, että hän antaisi suuntaa opetukselle ja säännöille, kuten leader. Nyt on 
ollut menossa jonkinlainen ylireaktio manager-suuntaan. Tulevaisuudessa tullaan taas 
tarvitsemaan enemmän ihmisiä, jotka pystyvät antamaan johtoa koululle kasvatusar-
voissa ja normeissa. Rehtorin täytyy pystyä olemaan sekä manager että leader. Opetta-
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jat tarvitsevat leaderia, mutta koulun autonomia kehittyy vain siten, että myös manage-
rin rooli on mukana.” 

Kehitys kouluhallinnossa on ollut hyvin samansuuntainen Suomessa ja Hollannissa. Sak-
sassa puolestaan vallitsee edelleen melko byrokraattinen ja ylhäältä ohjattu hallinto. 
Myös haastattelujen perusteella voi päätellä, että saksalaiset rehtorit eivät ole niin itsenäi-
siä kuin suomalaiset tai hollantilaiset rehtorit. Todellisen johtajuuden ja päätäntävallan 
kokemustodellisuus näyttäisi riippuvan säännösten lisäksi myös koulun koosta ja johtajan 
persoonasta. Suomesta ja Saksasta poiketen Hollannissa näyttäisi olevan käytännössä 
vain kaksi hallinnon tasoa eli ministeriö ja koulu. Saksalaiset koulut ja pienet hollantilai-
set koulut ovat arkkitehtuuriltaan ja käytännön toiminnoiltaan yllättävän lähellä suoma-
laisia kouluja. Suuri osa hollantilaisista kouluista on suuria yksikköjä, joissa saattaa sa-
massa rakennuksessa olla useita eri koulutusmuotoja. Yksiköiden johtaminen on siten 
erilaista kuin tyypillisessä suomalaisessa tai saksalaisessa koulussa. Hollantilaisten oppi-
laitosten toimintakulttuuri ja johtaminen muistuttaakin enemmän meidän ammatillisia 
koulutuskuntayhtymiämme ja niiden moniportaista johtamisjärjestelmää. 

8.3  Pohjoissavolaisten rehtoreiden tehtävien tärkeys ja toteutuminen 
rehtoreiden ja opettajien arvioimana  

8.3.1  Tehtävien tärkeys rehtoreiden arvioimana 

Pohjoissavolaisia rehtoreita pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan, kuinka tärkeinä he 
pitävät esitettyjä tehtäviä ja kuinka hyvin he arvioivat toteuttaneensa nämä tehtävät. Hol-
lannin ja Saksan kyselylomakkeisiin lisättiin Suomea varten tavoitteiden asettamista kos-
keva lisäkysymys, koska tutkimuksen suorittamisen aikaan oli tiedossa, että lakiin on 
tulossa toiminnan arviointivelvoite. Toinen ero Hollannissa ja Saksassa käytettyihin kyse-
lylomakkeisiin verrattuna on se, että siellä käytetty lukuvuosisuunnitelma muutettiin 
meillä tutkimushetkellä vielä käytössä olleeksi termiksi työsuunnitelma. Saksan ja Hol-
lannin tulokset esitetään yleispiirteisemmin kuin Suomen, koska Saksan ja Hollannin 
tuloksia käytetään lähinnä tausta-aineistona. Yleensä alle 30 otoksesta esitetään tulokset 
lukumäärinä, mutta lukemisen helpottamiseksi käytetään joissakin kohdin myös prosent-
tilukuja. Rehtoreita ja opettajia pyydettiin vastaamaan Likert-asteikolla 1–5 sen mukaan, 
pitävätkö he tehtävää turhana (1), melko turhana (2), ei osaa sanoa (3), melko tärkeänä 
(4) vai tärkeänä (5). Suomalaisten rehtoreiden omat arviot tehtävien tärkeydestä on esitet-
ty tehtäväalueittain taulukoissa 8–10.  

Alla olevaan tehtäväluetteloon on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin tärkeyttä ilmaiseva keskiarvo. Rehtorit olivat yksimielisimpiä seuraavien tehtä-
vien tärkeydestä tai turhuudesta rehtorin työssä:  
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− opetussuunnitelman kehittäminen 0,5 (4,6) 
− kodin ja koulun välinen yhteistyö 0,5 (4,6)  
− opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen 0,5 (4,7) 
− yleiskuvan luominen siitä, miten oma kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 0,5 (4,7) 
− tavoitteiden määritteleminen 0,6 (4,5). 

Eniten mielipiteet poikkesivat seuraavien tehtävien kohdalla:  

− tilastojen laatiminen 1,3 (2,9 ) 
− oppilasvalinnan organisointi 1,2 (4,3) 
− koulukuljetusten järjestäminen 1,1 (4,2)  
− opettajien sijaisten ohjaaminen opetustyössä 1,1 (4,2) 
− palautteen antaminen opettajille 1,0 (3,3).  

Rehtoreiden oli vaikeinta arvioida, kuinka tärkeää on yhteyden pitäminen valtion viranomai-
siin (39 % vastannut kohtaan en osaa sanoa), oppilasvalinnan organisointi (36 %), päättöko-
keiden valmistelu ja hoitaminen (26 %) sekä opettajien pitämien tuntien seuraaminen. 

Taulukko 8. Suunnittelu- ja organisointitehtävien tärkeysarviointien jakautumat (%) 
rehtoreiden arvioimana (n =129 ). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 
Työsuunnitelman laatiminen  - 3,1 - 19,5 77,3 

Työjärjestyksen laatiminen 0,8 2,3 - 18 78,9 

Talousarvion laatiminen  - 4,2 4,2 40,3 51,3 

Koulukuljetusten järjestäminen 5,7 5,7 10,2 21,6 56,8 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,8 1,6 3,1 43 51,6 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 0,8 2,5 7,5 42,5 46,7 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 12,3 16 25,9 19,8 25,9 

Tavoitteiden määrittäminen - 0,8 2,4 32,5 64,2 

Oppilashuollon organisointi - 0,8 10,7 45,1 43,4 

Oppilasvalinnan organisointi 9,3 13,3 36 24 17,3 

Työsuunnitelma valmistellaan rehtorin johdolla, ja sen hyväksyy joko johtokunta tai kou-
lulautakunta. Työsuunnitelmassa määritellään koulun lukuvuoden työn järjestäminen. 
Siinä tulee olla määräykset ainakin seuraavista asioista: 

− opetuksen yleisestä järjestämisestä 
− opetukseen ja muuhun koulun tehtävän mukaiseen toimintaan käytettävästä tuntimäärästä 
− koulun johtajan, opettajien ja tuntiopettajien viikoittaisista opetustunneista ja muista 

heille määrätyistä tehtävistä 
− koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä kerhotyöstä.  

Työjärjestys tarkoittaa opettajien ja oppilaiden lukujärjestyksiä. Rehtorin osuus vaihtelee 
kouluittain, mutta mitä suurempi koulu sitä suurempi työmäärä siinä on ja sitä enemmän 
rehtori vastaa sen laatimisesta. Talousarvio käsittää koulun vuosittain käytettävän määrä-
rahan. Joissakin kouluissa talousarviossa ovat kaikki koulun toimintaan liittyvät määrära-
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hat, palkkoja myöten. Joissakin taas rehtorille on annettu ne varat, joiden käyttämisestä 
hän voi todellisuudessa päättää. Rehtorin vastuulla voi olla koulukuljetusten järjestämi-
sessä koko kuljetusjärjestelmän laatiminen ja sen sovittaminen muiden koulujen järjes-
telmään tai vain yksittäisten oppilaiden kuljetusten hoitaminen.  

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen koskettavat lähinnä lukion rehtoria. Oppi-
lashuollon organisointi tarkoittaa erityisesti oppilashuoltotyöryhmän toiminnan järjestämis-
tä, mutta myös esimerkiksi koulukiusaamisten hoitamista ja kotiopetuksen järjestämistä. 
Oppilasvalinnan organisoinnissa rehtorin työt vaihtelevat oppilaiden kouluun ilmoittautu-
misen ja tutustumisen järjestämisestä koulun markkinointiin oppilaiden hankkimiseksi. 

Taulukossa 8 on esitetty prosenttijakaumat suunnittelu- ja organisointitehtävien tärkey-
destä rehtorien arvioimana. Yli 75 prosenttia rehtoreista piti suunnittelu- ja organisointiteh-
tävistä työjärjestyksen laatimista, työsuunnitelman laatimista, kokousten ja neuvottelujen 
valmistelua, talousarvion laatimista, koulun toiminnan arvioinnin kehittämistä, opettajien 
täydennyskoulutuksen järjestämistä, oppilashuollon organisointia, koulukuljetusten järjes-
tämistä ja tavoitteiden asettamista vähintään melko tärkeinä tehtävinä. Turhimpana tehtävä-
nä pidettiin päättökokeiden valmistelua ja hoitamista. Oppilasvalinnan organisointi oli 23 
prosentin mielestä melko turha tai turha tehtävä. Miesrehtorit pitivät naisrehtoreita tärke-
ämpänä työsuunnitelman laatimista (p<.05) ja talousarvion laatimista (p<.01).  

Hollantilaiset rehtorit pitivät tärkeimpänä tehtävänään kokousten ja neuvottelujen 
valmistelua ja saksalaiset työjärjestyksen laatimista. Tulokset ilmentävät hyvin saksalai-
sen ja hollantilaisen hallintokulttuurin ja koulun johtamisen eroa. Molempien maiden 
rehtorit arvostivat myös opetussuunnitelman kehittämistä. Koulukuljetusten järjestämistä 
pidettiin molemmissa maissa johtajan turhimpana tehtävänä. Toisin kuin Suomessa hol-
lantilaista rehtoreista ainoastaan hieman alle joka kolmas piti oppilashuollon organisoin-
tia vähintään melko tärkeänä tehtävänä. 
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Taulukko 9. Toimeenpanotehtävien tärkeysarviointien jakautumat (%)  rehtoreiden 
arvioimana (n = 129). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

0,8 5,6 4,8 35,7 53,2 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 0,8 2,3 3,1 43,8 50 

Opettajien sijaisjärjestelyt 0,0 2,4 2,4 38,6 56,7 

Työrauhaongelmien selvittely 0,8 2,4 8 29,6 59,2 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

0,0 8,9 16,3 30,9 43,9 

Opettajien ja oppilaiden keskinäisten 
ristiriitatilanteiden selvittäminen 

0,8 6,5 13,7 36,3 42,7 

Yhteydenpito kouluvirastoon 0,0 1,6 4,8 37,6 56 

Yhteydenpito kunnan muihin 
viranomaisiin 

0,0 3,1 16,4 58,6 21,9 

Yhteydenpito muihin kouluihin 0,0 1,6 7,8 60,9 29,7 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 2,5 31,1 38,7 24,4 3,4 

Koulun edustaminen ulospäin 0,0 3,9 7,1 47,2 41,7 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen 
opettajille 

0,0 7,1 8,7 42,5 41,7 

Opetus hallintotehtävien ohella 0,8 4 3,2 27,8 64,3 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 6,4 26,4 24,8 31,2 11,2 

Opettajien sijaisten ohjaus 0,0 3,9 4,7 58,6 32,8 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 0,0 0,0 1,6 35,9 62,5 

Palautteen antaminen opettajille 0,8 0,8 4,8 32,5 61,1 

Toimeenpanotehtävät koostuvat hankintatehtävien lisäksi sisäisten ja ulkoisten suhteiden 
hoitamisesta sekä opetus- ja neuvontatehtävistä. Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkimiseen sisältyy oppikirjat ja vihkot aina tietokonejärjestelmiin saakka. Johto- ja 
hankintasäännöllä on määritelty, mitä tarvikkeita rehtori voi hankkia ja mitä hankitaan 
keskitetysti. Rehtori toimii monien virallisten kokousten, kuten opettajain kokous, oppi-
lashuoltotyöryhmä, kehittämistyöryhmät, mutta myös monien epävirallisten kokousten 
puheenjohtajana. Rehtori hankkii ja ohjaa virkavapaalla oleville opettajille sijaiset ja oh-
jaa heidän toimintaansa. Kunnan muita viranomaisia ovat pääasiassa keskusjohto, tekni-
nen -, sosiaali- ja liikuntatoimi. Rehtorit  pitävät yhteyttä lähinnä lääninhallituksen kou-
luosaston ja opetushallituksen virkamiehiin.  

Taulukko 9 kuvaa toimeenpanotehtävien tärkeyttä rehtorien arvioimana. Yli ¾ rehto-
reista piti vähintään melko tärkeänä tehtävänä opettajien sijaisjärjestelyjä, koulutarvik-
keiden ja opetusvälineiden hankkimista, työrauhaongelmien selvittelyä, kodin ja koulun 
välistä yhteistyötä, yhteyden pitämistä kouluvirastoon, opetusta hallintotehtävien ohella, 
palautteen antamista opettajille, yhteyden pitämistä muihin kouluihin, opettajien sijaisten 
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ohjausta, koulun edustamista, ohjeiden ja määräysten selostamista opettajille, yhteyden 
pitämistä kunnan muihin viranomaisiin sekä kokousten ja neuvottelujen johtamista. Vä-
hemmän tärkeänä sen sijaan pidettiin yhteyden pitämistä valtion viranomaisiin sekä opet-
tajien neuvomista ja ohjausta. Yli 40 prosentilla rehtoreista ei käsitystä tai kokemusta, mi-
ten tärkeää on pitää yhteyttä valtion viranomaisiin. Naisrehtorit pitivät miesrehtoreita tärke-
ämpänä opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittämistä (p<.01). Miesrehtorit pitivät 
naisrehtoreita tärkeämpänä ohjeiden ja määräysten selostamista opettajille (p<.05).  

Saksalaisista rehtoreista 94 prosenttia ja hollantilaista rehtoreista 88 prosenttia piti tär-
keänä tehtävänään opettajien sijaisjärjestelyjä. Tämä tehtävä korostui myös suomalaisilla 
rehtoreilla. Saksalaisen koulujärjestelmän keskusjohtoisuutta kuvaa se, että puolet saksa-
laisista koulun johtajista piti yhteistyötä valtion viranomaisten kanssa vähintään melko 
tärkeänä tehtävänään. Vaikuttaisi myös siltä, että saksalaiset (88 %) ja hollantilaiset (88 
%) rehtorit arvostaisivat suomalaisia rehtoreita enemmän rooliaan opettajien neuvomises-
sa ja ohjaamisessa. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä myös saksalaiset (95 %) ja hollan-
tilaiset (88 %) rehtorit pitivät lähes yhtä tärkeänä kuin suomalaiset rehtorit. 

Taulukko 10. Arviointi- ja kehittämistehtävien tärkeysarviointien jakautumat (%)  
rehtoreiden arvioimana (n = 129). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Tilastojen laatiminen 4,8 41,3 21,4 27,0 5,6 

Koulua koskevaan tutkimukseen 
osallistuminen 

0,8 3,2 17,5 63,5 15,1 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 0,0 0,8 2,3 39,1 57,8 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 16,1 25,8 27,4 27,4 3,2 

Oppilasarvioinnin seuranta 0,8 6,3 7 50,8 35,2 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

- 4,8 6,3 53,2 35,7 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi - 1,6 1,6 43 53,9 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi - 2,3 5,5 42,2 50 

Koulun johtamista koskevan tiedon 
seuraaminen 

- - 3,9 31,5 64,6 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

- - 3,2 25,6 71,2 

Opetussuunnitelman kehittäminen -  - 0,8 38,6 60,6 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 0,8 0,8 6,3 35,4 56,7 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

- 0,8 2,3 20,3 76,6 

Vuoden 1994 opetussuunnitelma uudistuksessa valtakunnallisen opetussuunnitelman pe-
rusteiden ja kunnan opetussuunnitelman lisäksi koulut laativat oman opetussuunnitelman-
sa. Tavoitteena on, että koulukohtaista opetussuunnitelmaa uudistetaan jatkuvasti. Ope-
tussuunnitelman uudistamisen avulla pyritään opetuksen jatkuvaan uudistamiseen ja ke-
hittämiseen. Tilastojen laatiminen tarkoittaa muun muassa oppilas- ja henkilökuntatilasto-
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ja, kalustoluetteloja sekä lääninhallituksen tai opetushallituksen pyytämiä selvityksiä. 
Tavoite- ja tulosjohtamiseen liittyi organisaation toiminnan arviointi, josta sittemmin on 
tullut pysyvä osa suomalaisen koulun toimintaa. Koulun tulosvastuun korostuminen 
1990-luvulla on lisännyt myös erilaisten selvitysten tekemistä ja seurantaa.  

Taulukkoon 10 on koottu prosentit vastausvaihtoehdoittain arviointi- ja kehittämisteh-
tävien tärkeydestä rehtoreiden arvioimana. Sen mukaan yli 75 prosenttia rehtoreista oli 
sitä mieltä, että arviointi- ja kehittämistehtävistä ovat tärkeitä tai melko tärkeitä yleisku-
van luominen kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointi, opetussuunnitelman kehittämi-
nen, opettajien motivointia kouluyhteisönsä kehittämiseen, koululaitoksen kehityksen 
seuranta, koulun johtamista koskevan tiedon seuraaminen, opetuksen tuloksellisuuden 
arviointi, tiedon hankkiminen oppilaiden kouluongelmista, opetus- ja kasvatustavoittei-
den arviointi sekä oppilasarvioinnin seuranta. Sen sijaan ainoastaan kolme prosenttia 
pohjoissavolaisista rehtoreista piti opettajien tuntien seuraamista tärkeänä tehtävänä. Ti-
lastojen laatimisen koki 46 prosenttia ja opettajien tuntien seuraamisen 45 prosenttia 
melko turhana tai turhana tehtävänä. Miesrehtorit pitivät naisrehtoreita tärkeämpänä kou-
lutyölle asetettujen kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointia (p<.05).  

Mielikuvaa saksalaisen rehtorin hallintokeskeisestä tehtäväkuvasta tukee se, että sak-
salaisista rehtoreista 75 prosenttia oli sitä mieltä, että tilastojen laatiminen on vähintään 
melko tärkeä tehtävä. Hollantilaisilla rehtoreilla vastaava oli runsas puolet ja suomalaisil-
la noin kolmannes. Hollantilaisista rehtoreista suunnilleen joka toinen ja saksalaista lähes 
¾ piti opettajien pitämien tuntien seuraamista joko melko tai tärkeänä tehtävänä. Suoma-
laisista rehtoreista sen sijaan vain alle kolmannes piti sitä tärkeänä tai melko tärkeänä. 

Sellaisia tehtäviä, jotka vähintään 75 % pohjoissavolaisista rehtoreista arvioi melko 
tärkeäksi tai tärkeäksi tehtäväksi, oli 34. Tärkeiden tehtävien määrä ei kasva, vaikka raja-
arvoksi asetettaisiin 50 % rehtoreista. Parempi kuva tärkeimmiksi koetuista tehtävistä 
saadaan, kun yhdistetään kyselylomakkeen vaihtoehdot melko tärkeä ja tärkeä yhdeksi 
luokaksi. Pohjoissavolaisten rehtoreiden mielestä tärkeimpiä rehtorin tehtäviä ovat 
seuraavat tehtävät: 

− opetussuunnitelman kehittäminen (99 % vastauksista kuului luokkaan)  
− kodin ja koulun välinen yhteistyö (98 %)  
− työsuunnitelman laatiminen (97 %)  
− yleiskuvan luominen kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointi (97 %)  
− tavoitteiden määrittäminen (97 %)  
− opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen (97 %)  
− koululaitoksen kehityksen seuranta (97 %)  
− opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi (97 %)   
− koulun johtamista koskevan tiedon seuraaminen (96 %)   
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu (95 %)   
− opettajien sijaisjärjestelyt (95 %).  

Samaan tapaan yhdistämällä vaihtoehdot melko turha ja turha yhdeksi luokaksi saatiin 
luettelo tehtävistä, jotka rehtorit kokevat kaikkein turhimpina. Suurimmat prosenttiosuu-
det tulivat tähän luokkaan seuraavissa tehtävissä: 
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− tilastojen laatiminen (56 %) 
− opettajien pitämien tuntien seuranta (42 %) 
− opettajien neuvominen ja ohjaus (33 %)  
− yhteydenpito valtion viranomaisiin (34 %). 

Avoimessa kysymyksessä rehtoreita pyydettiin esittämään kolme johtajan tärkeintä tehtä-
vää. Tähän kysymykseen vastasi pienten ala-asteiden johtajista 45 (121 vastausta), suur-
ten ala-asteiden johtajista 31 (92 vastausta), yläasteen rehtoreista 32 (93 vastausta) ja 
lukion rehtoreista 17 (50 vastausta). Vastaukset on huomioitu samanarvoisina riippumatta 
niiden sijoituksesta tärkeimpien tehtävien listalla.  

Pienten ala-asteiden johtajat pitivät tärkeimpinä tehtävinään koulun päivittäisjohtamis-
ta ja koulun kehittämistä (19/121), hyvän työskentelyilmapiirin luomista (18/121) sekä 
kokonaiskuvan muodostamista koulun toiminnasta (11/121). Suurten ala-asteiden rehto-
reiden mielestä tärkeimpiä tehtäviä olivat koulun päivittäisjohtaminen ja koulun kehittä-
minen (24/92), koulun hyvästä työskentelyilmapiiristä huolehtiminen (21/92) sekä oppi-
lashuollosta huolehtiminen (6/92). Yläasteen rehtoreiden pitivät tärkeimpinä tehtävinään 
koulun päivittäisjohtamista ja koulun kehittämistä (19/93), hyvän työskentelyilmapiirin 
luomista (17/93) sekä kokonaiskuvan muodostamista koulun toiminnasta (10/93). Lukion 
rehtorit arvostivat eniten koulun päivittäisjohtamista ja koulun kehittämistä (14/50), työ-
järjestyksen ja työsuunnitelman laatimista (11/50) sekä hyvän  työskentelyilmapiirin 
luomista (8/50).  

Vastausten perusteella suomalaisen rehtorin tärkeimpiä tehtäväalueita ovat koulun 
operationaalinen johtaminen, koulun kehittäminen, hyvän työskentelyilmapiirin luominen 
ja kokonaiskuvan omaaminen koulun toiminnasta. Saksalaiset rehtorit korostivat puoles-
taan opettajien ohjaamista ja motivointia sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Hollan-
tilasten rehtoreiden mielestä rehtorin tärkeimpiä tehtäviä olivat arvioinnin toteuttaminen, 
opettajien neuvominen ja motivointi sekä opetussuunnitelman kehittäminen. Hollantilaiset 
rehtorit arvostivat tehtävissään siten pitkälle samoja asioita kuin suomalaiset kollegansa. 

8.3.2  Tehtävien tärkeys opettajien arvioimana 

Samaan tapaan kuin rehtoreita myös opettajia pyydettiin arvioimaan 40 koulun rehtorin 
tehtävän tärkeyttä. Tehtävät jaettiin kolmeen tehtäväalueeseen: suunnittelu- ja organisoin-
titehtäviin, toimeenpanotehtäviin sekä arviointi- ja kehittämistehtäviin. Suomalaisten 
opettajien arviot tehtävien tärkeydestä on esitetty tehtäväalueittain taulukoissa 11–13. 
Vastauksia on myös verrattu saksalaisten ja hollantilaisten opettajien vastauksiin. 

Seuraavaan tehtäväluetteloon on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin tärkeyttä ilmaiseva keskiarvo. Opettajat olivat yksimielisimpiä seuraavien teh-
tävien tärkeydestä tai turhuudesta rehtorin työssä:  



 138

− koulutyölle asetettujen opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointi 0,7 (4,2) 
− yleiskuvan luominen siitä, miten kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 0,7 (4,4) 
− opettajien sijaisjärjestelyt 0,8 (4,6) 
− tavoitteiden määrittäminen 0,8 (4,3) 
− koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 0,8 (4,2). 

Eniten mielipiteet poikkesivat seuraavien tehtävien kohdalla:  

− valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 1,3 (3,3) 
− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 1,1 (4,1) 
− opettajien ja oppilaiden keskinäisten kiistojen selvittely1,1 (4,0) 
− tilastojen laatiminen  1,0 (3,0) 
− opettajien pitämien tuntien seuranta 1,0 (2,4). 

Taulukko 11. Suunnittelu- ja organisointitehtävien tärkeysarviointien jakautumat (%)  
opettajien arvioimana (n = 154). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Työsuunnitelman laatiminen 2,6 1,3 2,6 21,9 71,5 

Työjärjestyksen laatiminen 2,6 4 2,6 16,6 74,2 

Talousarvion laatiminen 2 1,3 8,6 27,2 60,9 

Koulukuljetusten järjestäminen 2,7 4,7 10,1 32,4 50 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 2 2,6 4,6 41,4 49,3 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 1,3 5,3 8,6 39,7 45 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 9,1 21,8 30 13,6 25,5 

Tavoitteiden määrittäminen 2 0,7 6 49 42,4 

Oppilashuollon organisointi 2 1,3 9,9 43,7 43 

Oppilasvalinnan organisointi 1,9 7,5 42,5 24,5 23,6 

Taulukossa 11 kuvataan suomalaisten opettajien käsityksiä suunnitteluun ja organisointiin 
liittyvien tehtävien tärkeydestä. Sen mukaan yli 75 prosenttia opettajista oli sitä mieltä, 
että melko tärkeitä tai tärkeitä rehtorin tehtäviä ovat  työsuunnitelman laatiminen, koko-
usten ja neuvottelujen valmistelu, työjärjestyksen laatiminen, tavoitteiden määrittäminen, 
talousarvion laatiminen, opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen, oppilashuollon 
organisointi ja koulukuljetusten järjestäminen. Päättökokeiden valmistelua ja hoitamista piti 
puolestaan noin joka kolmas opettaja melko turhana tai turhana tehtävänä. Samoin kuin rehto-
reista suuri osa opettajista ei osaa sanoa, miten tärkeää on oppilasvalinnan organisointi. 

Hollantilaisista opettajista 94 prosenttia ja kaikki saksalaiset opettajat pitivät työsuun-
nitelman laatimista melko tärkeänä tai tärkeänä tehtävänä. Kaikki saksalaiset opettajat 
pitivät myös työjärjestyksen laatimista tärkeänä rehtorin tehtävänä. Kokousten ja neuvot-
telujen valmistelua piti saksalaisista opettajista kaikki ja hollantilaisista opettajista 94 
prosenttia vähintään melko tärkeänä tehtävänä. Oppilashuollon organisointia pitivät sak-
salaiset (40 %) ja hollantilaiset (36 %) opettajat yhtenä turhimmista tehtävistä. Tuloksista 



 139

ilmenee opettajien korostavan kaikissa maissa työn suunnittelua ja organisointia rehtorin 
tärkeänä tehtävänä. 

Taulukko 12. Toimeenpanotehtävien tärkeysarviointien jakautumat (%) opettajien 
arvioimana (n = 154). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

5,3 6,6 5,3 35,1 47,7 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 1,3 2,6 4,6 42,1 49,3 

Opettajien sijaisjärjestelyt 1,3 1,3 4,6 25,8 66,9 

Työrauhaongelmien selvittely 2 2,6 2 28,9 64,5 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

2 6,6 16,6 36,4 38,4 

Opettajien ja oppilaiden keskinäisten 
ristiriitatilanteiden selvittäminen 

3,3 9,2 13,2 36,8 37,5 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 1,3 4 8,6 36,4 49,7 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 0,7 6 9,3 47,7 36,4 

Yhteydenpito muihin kouluihin 1,3 6,6 10,5 55,9 25,7 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 1,4 12,2 38,5 35,1 12,8 

Koulun edustaminen ulospäin 0,7 5,3 5,9 42,1 46,1 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 2 2 3,3 34,9 57,9 

Opetus hallintotehtävien ohella 1,3 6,6 15,9 37,7 38,4 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 10,7 35,3 17,3 28 8,7 

Opettajien sijaisten ohjaus 1,3 7,3 9,3 48,3 33,8 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 2 2 1,3 42,8 52 

Palautteen antaminen opettajille 2 - 8,6 47 42,4 

Taulukossa 12 on opettajien käsityksiä edustava prosenttijakauma toimeenpanotehtävien 
tärkeydestä rehtorin työssä. Yli ¾ opettajista oli sitä mieltä, että toimeenpanotehtävistä 
koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen, kokousten ja neuvottelujen johtami-
nen, työrauhaongelmien selvittely, opettajien sijaisjärjestelyt, kodin ja koulun välinen 
yhteistyö, ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille, palautteen antaminen opettajil-
le, koulun edustaminen, yhteydenpitäminen kouluvirastoon sekä yhteyden pitäminen 
kunnan muihin viranomaisiin olivat melko tärkeitä tai tärkeitä tehtäviä. Turhimpana reh-
torin toimeenpanotehtävänä rehtorien ohella myös opettajat pitivät opettajien neuvontaa 
ja ohjausta. 

Saksalaisista opettajista 67 prosenttia ja hollantilaisista opettajista 71 prosenttia oli sitä 
mieltä, että koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen on melko tärkeä tai tär-
keä rehtorin tehtävä. Sen sijaan opettajien neuvominen ja ohjaus oli 44 prosentin sekä 
yhteydenpito valtion viranomaisiin 13 prosentin mielestä melko turha tai turha tehtävä. 
Hollantilaisista opettajista 97 prosenttia ja saksalaisista opettajista 92 prosenttia piti kodin 
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ja koulun välisen yhteistyön hoitamista joko melko tärkeänä tai tärkeänä tehtävänä. Opet-
tajien motivointia kouluyhteisönsä kehittämiseen piti hollantilaista opettajista 94 prosent-
tia ja saksalaisista opettajista 83 prosenttia vähintään melko tärkeänä tehtävänä. Hollanti-
laisista opettajista 22 prosenttia ja saksalaisista 17 prosenttia arvioi heidän neuvomisensa 
ja ohjaamisensa opetustyössä melko turhaksi tai turhaksi tehtäväksi.  

Taulukko 13. Arviointi- ja kehittämistehtävien tärkeysarviointien jakautumat (%) 
opettajien arvioimana (n = 154). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Tilastojen laatiminen 6,6 29,8 29,1 27,2 7,3 

Koulua koskevaan tutkimukseen 
osallistuminen 

1,3 12,8 20,1 38,9 26,8 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 1,3 2 2,6 40,8 53,3 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 19,9 43 21,2 13,2 2,6 

Oppilasarvioinnin seuranta 1,3 9,9 16,6 51 21,2 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

1,3 7,9 7,9 50 32,9 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 0,7 2 5,3 56,6 35,5 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 1,3 10,5 17,8 47,4 23 

Koulun johtamista koskevan tiedon 
seuraaminen 

1,3 1,3 9,2 36,8 51,3 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 0,7 3,3 8,6 51 36,4 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

2 0,7 2,6 33,8 60,9 

Opetussuunnitelman kehittäminen 2 0,7 5,3 40,4 51,7 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

0,7 2 5,4 36,9 55 

Taulukkoon 13 on koottu pohjoissavolaisten opettajien käsityksiä arviointi- ja kehittämis-
tehtävien tärkeydestä rehtorin työssä. Yli 75 prosenttia opettajista piti arviointi- ja kehit-
tämistehtävistä melko tärkeinä tai tärkeinä koululaitoksen kehityksen seurantaa, opetus- 
ja kasvatustavoitteiden arviointia, koulun johtamista koskevan tiedon seuraamista, opetta-
jien motivointia kouluyhteisönsä kehittämiseen, opetussuunnitelman kehittämistä, yleis-
kuvan luomista kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointia, koulun toiminnan arvioinnin 
kehittämistä sekä tiedon hankkimista oppilaiden kouluongelmista ja koulua koskevaan 
tutkimukseen osallistumista. Opettajien pitämien tuntien seurannan ilmoitti sen sijaan 67 
prosenttia opettajista melko turhaksi tai turhaksi tehtäväksi.  

Saksalaista opettajista 91 prosenttia ja hollantilaista opettajista 94 prosenttia arvioi 
koululaitoksen kehityksen seurannan melko tärkeäksi tai tärkeäksi tehtäväksi. Saksalai-
sista opettajista vain 36 prosenttia ja hollantilaista opettajista 94 prosenttia piti koulutyöl-
le asetettujen opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointia vähintään melko 
tärkeänä tehtävänä. Opettajien pitämien tuntien seuranta oli hollantilaista opettajista 41 
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prosentin mielestä melko turha tai turha tehtävä, mutta saksalaisista opettajista kukaan ei 
pitänyt sitä edes melko turhana tehtävänä.  

Pohjoissavolaisista opettajista yli 75 prosenttia arvioi 26 tehtävää 40:stä esillä olleesta 
tehtävästä vähintään melko tärkeäksi. Jos rajaksi asetetaan 50 prosenttia opettajista, tär-
keiden tehtävien määrä kasvaa vielä kahdeksalla. Opettajat pitivät rehtorin tärkeimpinä 
tehtävinä seuraavia tehtäviä: 

− kodin ja koulun välinen yhteistyö (95 % vastanneista pitää melko tärkeänä tai tärkeänä 
tehtävänä)  

− opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen (95 %)   
− koululaitoksen kehityksen seuranta (94 %)   
− työsuunnitelman laatiminen (93 %)  
− ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille (93 %)   
− opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi (92 %)   
− koulun johtamista koskevan tiedon seuraaminen (92 %)  
− opetussuunnitelman kehittäminen (92 %)  
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu (91 %)  
− työjärjestyksen laatiminen (91 %)  
− tavoitteiden määritteleminen (91 %)  
− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen (92 %)  
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen (91 %)   
− yleiskuvan luominen kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointi (91 %). 

Kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen rehtorin tärkeimmistä tehtävistä vastasi pien-
ten ala-asteiden opettajista 46 (121 vastausta), suurten ala-asteiden 26 (72 vastausta), 
yläasteiden 39 (119 vastausta) ja lukioiden 29 (76 vastausta). Vastaukset on otettu huomi-
oon samanarvoisina riippumatta niiden sijoituksesta listalla.  

Pienten ala-asteiden opettajien mielestä johtajan tärkeimmät tehtävät ovat koulun ke-
hittämisestä ja sujuvasta toiminnasta vastaaminen (26/121), yhteistyön tekeminen eri ta-
hojen kanssa (12/121) sekä koulun hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen (11/121). Suurten 
ala-asteiden opettajat pitivät rehtorin tärkeimpinä tehtävinä koulun kehittämisestä ja su-
juvasta toiminnasta vastaamista (16/72), koulun hyvästä ilmapiiristä huolehtimista 
(16/72) sekä työsuunnitelman ja työjärjestyksen laatimisesta huolehtimista (7/72). Yläas-
teiden opettajien mielestä rehtorin tärkeimmät tehtävät ovat koulun kehittämisestä ja su-
juvasta toiminnasta vastaaminen (25/115), koulun hyvästä ilmapiiristä huolehtiminen 
(19/115) sekä työsuunnitelman ja työjärjestyksen laatimisesta huolehtiminen (17/115). 
Lukioiden opettajat arvostivat työsuunnitelman ja työjärjestyksen laatimisesta huolehti-
mista (14/76), koulun hyvästä ilmaiiristä huolehtimista (10/76) sekä koulun kehittämises-
tä ja sujuvasta toiminnasta vastaamista (6/76).  

Kun yhdistetään eri kouluasteiden opettajien vastaukset, nousevat rehtorin tärkeim-
miksi tehtäviksi koulun kehittämisestä ja sujuvasta toiminnasta vastaaminen, koulun hy-
västä ilmapiiristä huolehtiminen sekä työsuunnitelman ja työjärjestyksen laatimiseen liit-
tyvät tehtävät. Hollantilaiset opettajat pitivät rehtorin tärkeimpinä tehtävinä opettajien 
työn ohjaamista, opettajien motivointia kouluyhteisönsä kehittämiseen, opetussuunnitel-
man kehittämistä ja koulun toiminnan arviointia. Saksalaiset opettajat arvostivat eniten 
palautteen antamista opettajille ja heidän motivointiaan, työsuunnitelman ja työjärjestyk-
sen laatimista sekä koulun edustamista. Kyselyn tuloksissa on havaittavissa samoja rehto-
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rin työhön liittyviä painotuseroja, joita tuli esille jo tutkimukseen liittyvien koulukäyntien 
ja haastattelujen yhteydessä. 

8.3.3  Rehtoreiden ja opettajien arviointien vertailu tehtävien tärkeydestä 

Tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli selvittää, eroavatko opettajien ja rehtorien näkemykset 
tehtävien tärkeyden suhteen. Tätä varten laskettiin rehtoreiden ja opettajien antamien vas-
tausten keskiarvot, joiden välistä eroa testattiin t-testillä. Tulokset on esitetty edellä ole-
van jaottelun mukaisesti tehtäväalueittain taulukoissa 14–16. 

Taulukko 14. Rehtoreiden ja opettajien rehtorin suunnittelu- ja organisointitehtävien 
tärkeysarviointien keskiarvot ja erojen merkitsevyys (nr = 129, no =154).  

Tehtävä Rehtorit Opettajat Merkitsevyys 

Työsuunnitelman laatiminen 4,7 4,6 ns 

Työjärjestyksen laatiminen 4,7 4,6 ns 

Talousarvion laatiminen 4,4 4,4 ns 

Koulukuljetusten järjestäminen 4,2 4,2 ns 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,4 4,3 ns 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 4,3 4,2 ns 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,3 3,3 ns 

Oppilashuollon organisointi 4,3 4,3 ns 

Oppilasvalinnan organisointi 3,2 3,6 ns 

Tavoitteiden määrittäminen 4,6 4,3 p<.001 

Taulukossa 14 kuvataan suomalaisten rehtorien ja opettajien arvioita suunnitteluun ja 
organisointiin liittyvien tehtävien tärkeydestä keskiarvoina. Siitä havaitaan, että arviot 
ovat hyvin samansuuntaiset. Arvio poikkeaa tilastollisesti merkittävästi vain yhden tehtä-
vän kohdalla. Rehtorit pitivät tavoitteiden asettamista opettajia tärkeämpänä tehtävänä. 
Muut suunnittelu- ja organisointitehtävät opettajat ja rehtorit arvioivat yhtä tärkeiksi.   
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Taulukko 15. Rehtoreiden ja opettajien rehtorin toimeenpanotehtävien tärkeysarviointien 
keskiarvot ja erojen merkitsevyys (nr = 129, no =154). 

Tehtävä Rehtorit Opettajat Merkitsevyys 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 4,4 4,1 ns 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4,4 4,4 ns 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,5 4,6 ns 

Työrauhaongelmien selvittely 4,5 4,5 ns 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittäminen 4,1 4 ns 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 4,5 4,3 ns 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 4 4,1 ns 

Yhteydenpito muihin kouluihin 4,2 4 ns 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 2,9 3,5 p<.001 

Koulun edustaminen ulospäin 4,3 4,3 ns 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 4,2 4,5 p< .01 

Opetus hallintotehtävien ohella 4,5 4,1 p<.001 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 3,1 2,9 ns 

Opettajien sijaisten ohjaus 4,2 4,1 ns 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4,6 4,4 ns 

Palautteen antaminen opettajille 4,5 4,3 p< .01 

Opettajien ja oppilaiden ristiriitatilanteiden selvittäminen 4,1 4 ns 

Taulukko 15 esittää keskiarvojen avulla ilmaistua rehtorien ja opettajien arvioita toi-
meenpanotehtävien tärkeydestä. Taulukosta ilmenee, että rehtorit pitivät opettajia tärke-
ämpänä omaa opetustyötään ja palautteen antamista opettajille. Opettajat pitivät rehtorei-
ta tärkeämpinä tehtävinä yhteydenpitoa valtion viranomaisiin ja ohjeiden ja määräysten 
selostamista opettajille. Muita tehtäviä ryhmät pitivät yhtä tärkeinä. 
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Taulukko 16. Rehtoreiden ja opettajien rehtorin arviointi- ja kehittämistehtävien 
tärkeysarviointien keskiarvot ja erojen merkitsevyys (nr = 129, no = 154). 

Tehtävä Rehtorit Opettajat Merkitsevyys 

Tilastojen laatiminen 2,9 3.0 ns 

Koulua koskevaan tutkimukseen osallistuminen 3,9 3,8 ns 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 4,5 4,4 ns 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 2,7 2,4 p<.01 

Oppilasarvioinnin seuranta 4,1 3,8 p<.001 

Tiedon hankkiminen oppilaiden kouluongelmista 4,2 4,1 ns 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 4,5 4,2 p<.01 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 4,4 3,8 p<.001 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen 4,7 4,5 ns 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 4,5 4,2 p< .01 

Opetussuunnitelman kehittäminen 4,6 4,4 ns 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen arviointi 4,7 4,4 p<.001 

Taulukosta 16 ilmenee rehtorien ja opettajien antamat keskiarvot arviointi- ja kehittämis-
tehtävien tärkeydestä. Rehtorit arvostivat opettajia enemmän koulun toiminnan arvioinnin 
kehittämistä, opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen arviointia, opetuksen tuloksel-
lisuuden sekä yleiskuvan luomista kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointia. Rehtorit 
eivät pitäneet kovin tärkeänä opettajien tuntien seuraamista, mutta tärkeämpänä tehtävänä 
kuin opettajat. Yhtä tärkeinä nähtiin tilastojen laatiminen, koulua koskevaan tutkimuk-
seen osallistuminen, koululaitoksen kehityksen seuranta sekä tiedon hankkiminen oppi-
laiden kouluongelmista. Merkille pantava havainto on, että mitään arviointi- ja kehittä-
mistehtävää eivät opettajat pitäneet tärkeämpänä kuin rehtorit. Arviointi– ja kehittämis-
tehtävien kohdalla rehtoreiden ja opettajien näkemykset poikkesivat eniten toisistaan. 
Näissä tehtävissä toteutetut koulu-uudistukset ja niistä seurannut rehtorin roolin muutos näky-
vät voimakkaimmin. Opettajat näkevät rehtorin roolin perinteisemmin kuin rehtorit itse.  

Opettajien ja rehtoreiden näkemykset rehtorin tehtävien tärkeydestä olivat varsin sa-
mansuuntaiset. Tehtäväluettelon 40 tehtävästä näkemykset poikkesivat 11 tehtävän tär-
keyden suhteen. Rehtorit pitivät niistä opettajia tärkeämpinä koulun toiminnan arvioinnin 
kehittämistä, tavoitteiden asettamista, opetus- ja kasvatustavoitteiden toteutumisen arvi-
ointia, opetuksen tuloksellisuuden arviointia, oppilasarvioinnin seuraamista, yleiskuvan 
luomista kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointia, omaa opetustyötään ja palautteen 
antamista opettajille. Opettajat puolestaan pitivät rehtoreita tärkeämpinä tehtävinä yhtey-
denpitoa valtion viranomaisiin ja ohjeiden ja määräysten selostamista opettajille ja tur-
hempana tehtävänä opettajien tuntien seuraamista.  
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8.3.4  Tehtävien toteutuminen rehtoreiden arvioimana 

Pohjoissavolaisia rehtoreita pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin he ovat toteuttaneet ky-
selylomakkeessa esitetyt 40 tehtävää. Rehtoreita ja opettajia pyydettiin vastaamaan Li-
kert-asteikolla 1–5 sen mukaan, ovatko rehtorit toteuttaneet tehtävänsä huonosti (1), mel-
ko huonosti (2), ei osaa sanoa (3), melko hyvin (4) vai hyvin (5). Rehtoreiden omat arviot 
tehtävien toteutumisesta on esitetty tehtäväalueittain taulukoissa 17–19. Tuloksia verra-
taan myös saksalaisten ja hollantilaisten rehtorien antamiin vastauksiin. 

Alla olevaan tehtäväluetteloon on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin toteutumista ilmaiseva keskiarvo. Rehtorit olivat yksimielisimpiä seuraavien 
tehtävien toteutumisesta: 

− kodin ja koulun välinen yhteistyö 0,7 (3,9) 
− yleiskuvan luominen siitä, miten oma kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 0,7 (3,8) 
− tavoitteiden määrittäminen 0,7 (3,8) 
− koululaitoksen kehityksen seuranta 0,7 (3,9) 
− työjärjestyksen laatiminen 0,7(4,6) 
− työrauhaongelmien selvittely 0,7 (4,1). 

Eniten tehtävien toteutuminen vaihteli seuraavissa tehtävissä:  

− palautteen antaminen opettajille 1,4 (3,6) 
− opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 1,1 (3,1) 
− oppilasvalinnan organisointi 1,1 (3,1) 
− yhteydenpito valtion viranomaisiin 1,0 (2,6)  
− opettajien pitämien tuntien seuranta 1,0 (2,3) 
− opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä 1,0 (2,8). 

Taulukko 17. Suunnittelu- ja organisointitehtävien toteutumisjakaumat (%) rehtoreiden 
arvioimana  (n =129). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Työsuunnitelman laatiminen 0,8 - 3,1 46,1 50 

Työjärjestyksen laatiminen 0,8 0,8 2,3 32 64,1 

Talousarvion laatiminen - 6,7 7,5 55,8 30 

Koulukuljetusten järjestäminen 3,3 5,6 8,9 45,6 36,7 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 1,6 3,1 7 63,6 24,8 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 7,4 28,9 19,8 38,8 5 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 15,4 17,9 25,6 15,4 25,6 

Oppilashuollon organisointi - 3,3 20 54,2 22,5 

Oppilasvalinnan organisointi 9,5 13,5 43,2 23 10,8 

Tavoitteiden määrittäminen - 4,8 23,4 58,9 12,9 

Taulukossa 17 kuvataan suomalaisten rehtoreiden käsityksiä suunnitteluun ja organisoin-
tiin liittyvien tehtävien toteutumisesta. Yli 75 prosenttia rehtoreista arvioi, että suunnitte-
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lu- ja koordinointitehtävistä toteutui hyvin tai melko hyvin työsuunnitelman laatiminen, 
työjärjestyksen laatiminen, koulukuljetusten järjestämisen, kokousten ja neuvottelujen 
valmistelu sekä talousarvion laatiminen. Huonoimmin olivat toteutuneet täydennyskoulu-
tuksen järjestäminen sekä päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen. Viimeksi mainittu 
selittyy siten, että kaikilla rehtoreilla ei ole lainkaan tällaisia tehtäviä. 

Saksalaisista rehtoreista 72 prosenttia ja hollantilaista 71 prosenttia oli tyytyväisiä 
opettajien täydennyskoulutusjärjestelyihin. Molempien maiden rehtoreista 88 prosenttia 
oli tyytyväisiä työsuunnitelman laatimiseen. Saksalaisista rehtoreista 90 prosenttia ja hol-
lantilaisista 63 prosenttia oli sitä mieltä, että he olivat laatineet työjärjestyksen melko 
hyvin tai hyvin. Oppilasvalinnan organisointi oli saksalaista rehtoreista kolmen neljästä ja 
hollantilaista rehtoreista yli puolen mielestä toteutunut melko hyvin tai hyvin.   

Taulukko 18. Toimeenpanotehtävien toteutumisjakaumat (%) rehtoreiden arvioimana (n = 129). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

0,8 3,9 3,1 50,8 41,4 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 1,6 0,8 15,6 59,4 22,7 

Opettajien sijaisjärjestelyt 0,8 9,4 7 55,5 27,3 

Työrauhaongelmien selvittely 0,8 0,8 12,7 64,3 21,4 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen  

1,6 14,5 32,3 37,1 14,5 

Yhteydenpito  kouluvirastoon - 5,6 7,9 42,9 43,7 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 2,3 20,3 18,8 47,7 10,9 

Yhteydenpito muihin kouluihin 0,8 16,3 15,5 51,9 15,5 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 15 31,7 36,7 11,7 5 

Koulun edustaminen ulospäin 1,6 7,9 15 63,8 11,8 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 0,8 4,7 16,4 59,4 18,8 

Opetus hallintotehtävien ohella 2,4 10,4 9,6 58,4 19,2 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 8,1 36,3 25 28,2 2,4 

Opettajien sijaisten ohjaus 1,3 14,7 21,7 54,3 7 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö - 7 10,9 66,4 15,6 

Palautteen antaminen opettajille 0,8 11,8 24,4 51,2 11,8 

Opettajien ja oppilaiden keskinäisten 
ristiriitatilanteiden selvittäminen 

- 8 18,4 57,6 16 

Taulukko 18 kuvaa toimeenpanotehtävien toteutumista rehtorien arvioimana. Yli ¾ rehto-
reista arvioi, että toimeenpanotehtävistä toteutuu vähintään melko hyvin koulutarvikkei-
den ja opetusvälineiden hankkiminen, työrauhaongelmien selvittely, opettajien sijaisjär-
jestelyt, kokousten ja neuvottelujen johtaminen ja oppilashuollon organisointi, yhteyden-
pitäminen kouluvirastoon, kodin ja koulun välinen yhteistyö, ohjeiden ja määräysten se-
lostaminen opettajille, opetus hallintotehtävien ohella sekä koulun edustaminen. Yhtey-
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den pitäminen valtion viranomaisiin oli 47 prosentin mielestä toteutunut melko huonosti 
tai huonosti. Myös opettajien neuvomisen ja ohjauksen katsoi 44 prosenttia rehtoreista 
toteutuneen melko huonosti tai huonosti. Keskeisin syy viimeksi mainittujen tehtävien 
huonoon toteutumiseen on se, että pienten koulujen johtajat eivät miellä niitä tehtäväku-
vaansa kuuluviksi. 

Saksalaisista rehtoreista 56 prosenttia ja hollantilaista rehtoreista 42 prosenttia oli sitä 
mieltä, että he olivat pitäneet yhteyttä valtion viranomaisiin vähintään melko hyvin. 
Kaikki saksalaiset rehtorit ja puolet hollantilaisista rehtoreista olivat tyytyväisiä tapaan, 
jolla he olivat pitäneet yhteyttä kouluvirastoon. Saksalaisista rehtoreista ja hollantilaista 
rehtoreista 69 prosenttia arvioi toteuttaneensa opettajien neuvomisen ja ohjauksen vähin-
tään melko hyvin. Saksalaisista rehtoreista oli 94 prosenttia ja hollantilaista 73 prosenttia 
tyytyväisiä siihen, miten he olivat hoitaneet koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hank-
kimisen. Tulokset ilmentävät osaltaan kouluhallinnon erilaisuutta Suomessa, Saksassa ja 
Hollannissa. 

Taulukko 19. Arviointi- ja kehittämistehtävien toteutumisjakaumat (%) rehtoreiden 
arvioimana (n = 129). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Tilastojen laatiminen 3,9 14,1 26,6 43 12,5 

Koulua koskevaan tutkimukseen osallistuminen 1,6 22 29,9 40,9 5,5 

Koululaitoksen kehityksen seuranta - 3,1 20,2 64,3 12,4 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 18,4 48,8 19,2 9,6 4 

Oppilasarvioinnin seuranta - 14 11,6 55,8 18,6 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

- 12 17,6 60 10,4 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi - 11,6 25,6 57,4 5,4 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 0,8 14 26,4 53,5 5,4 

Koulun johtamista koskevan tiedon 
seuraaminen 

0,8 7,8 28,1 48,4 14,8 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen - 14,7 24,8 50,4 10,1 

Opetussuunnitelman kehittäminen 0,8 11 17,3 60,6 10,2 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

- 10,5 27,4 53,2 8,9 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

- 6,2 17,1 64,3 12,4 

Taulukossa 19 on esitetty rehtoreiden käsityksiä edustava prosenttijakauma arviointi- ja 
kehittämistehtävien toteutumisesta. Yli 75 prosenttia rehtoreista arvioi, että arviointi- ja 
keittämistehtävistä toteutuu hyvin tai melko hyvin yleiskuvan luominen kouluyhteisön 
toiminnasta ja sen arviointi sekä koululaitoksen kehityksen seuranta. Opettajien pitämien 
tuntien seuraaminen oli 67 prosentin mielestä ja koulua koskevaan tutkimukseen osallis-
tuminen 24 prosentin mielestä toteutunut melko huonosti tai huonosti. Arviointi- ja kehit-
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tämistehtävissä on poikkeuksellisen paljon sellaisia tehtäviä, joiden kohdalla yli 25 pro-
senttia rehtoreista ei osannut sanoa kantaansa tehtävän toteutumiseen lainkaan. 

Saksalaisista rehtoreista 71 prosenttia ja hollantilaisista rehtoreista 47 prosenttia oli 
seurannut opettajien pitämiä tunteja melko hyvin tai hyvin. Suomalaisilla rehtoreilla vas-
taava osuus oli alle 15 prosenttia. Ero selittyy osin koulukoolla, mutta ennen kaikkea eri-
laisella hallintokulttuurilla. Suomessa kyselyyn osallistui enemmän pienten koulujen joh-
tajia. Saksassa rehtorin keskeinen tehtävä on opetustyön seuranta toisin kuin Hollannissa 
ja Suomessa, joissa pedagoginen johtaminen nähdään laajemmin. 

Rehtoreista yli ¾ oli sitä mieltä, että vähintään melko hyvin hoidettuja tehtäviä oli 17. 
Vähintään puolet rehtoreista arvioi, että 34 tehtävää oli toteutunut joko melko hyvin tai hy-
vin. Rehtoreiden oli vaikeinta arvioida, miten he olivat hoitaneet oppilasvalinnan organisoin-
nin (43 % vastaajista ei osaa sanoa), yhteyden pitämisen valtion viranomaisiin (37 %) ja 
opettajien  keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittämisen (32 %). (Taulukot 17-19).  

Kun yhdistetään kohdat melko hyvin ja hyvin, parhaiten toteutuivat rehtoreiden arvi-
oimana seuraavat tehtävät: 

− työsuunnitelman ja työjärjestyksen laatiminen (96 %)  
− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen (92 %)  
− koulukuljetusten järjestäminen (92 %) 
− yhteyden pitäminen  kouluvirastoon (87 %) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu (88 %)  
− työrauhaongelmien selvittäminen (87 %)  
− talousarvion laatiminen (86 %)  
− opettajien sijaisjärjestelyt (83 %)   
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen (82 %).   

Huonoiten toteutuivat puolestaan opettajien pitämien oppituntien seuranta (67 %) ja yh-
teyden pitäminen valtion viranomaisiin (47 %). 

8.3.5  Tehtävien toteutuminen opettajien arvioimana 

Samaan tapaan kuin rehtoreita myös opettajia pyydettiin arvioimaan, kuinka hyvin rehto-
rit ovat toteuttaneet kyselylomakkeessa esitetyt tehtävät. Rehtorin tehtävät, joita oli kaik-
kiaan 40, jaettiin kolmeen tehtäväalueeseen. Opettajien arviot tehtävien toteutumisesta on 
esitetty tehtäväalueittain taulukoissa 20–22. Vastauksia on myös verrattu saksalaisten ja 
hollantilaisten opettajien antamiin vastauksiin. 

Alla olevaan tehtäväluetteloon on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin toteutumista ilmaiseva keskiarvo. Opettajat olivat yksimielisimpiä seuraavien 
tehtävien toteutumisesta: 

− yhteydenpito valtion viranomaisiin 0,8 (3,2) 
− koulutyölle asetettujen opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointi 0,8 (3,5) 
− opetuksen tuloksellisuuden arviointi 0,8 (3,4) 
− koulukuljetusten järjestäminen 0,8 (4,4) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,8 (4,4) 



 149

Eniten tehtävien toteutuminen vaihteli seuraavissa tehtävissä:  

− opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä 1,2 (2,9) 
− palautteen antaminen opettajille 1,2 (3,2) 
− valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 1,2 (3,2) 
− opettajien sijaisjärjestelyt 1,2 (3,7) 
− oma opetustyö hallintotehtävien ohella 1,1 (3,6) 

Taulukko 20. Opettajien arviointien jakautumat (%) rehtorin suunnittelu- ja 
organisointitehtävien toteutumisesta (n = 154). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Työsuunnitelman laatiminen 1,3 5,2 7,2 44,4 41,8 

Työjärjestyksen laatiminen 3,3 5,9 9,2 34,9 46,7 

Talousarvion laatiminen 0,7 2,0 25,0 36,8 35,5 

Koulukuljetusten järjestäminen 2,7 2,7 13,3 38,7 42,7 

Kokousten ja neuvottelujen valmisteleminen 2,6 12,4 7,8 47,7 29,4 

Opettajien täydennyskoulutuksen 
järjestäminen 

7,2 20,4 19,1 37,5 15,8 

Oppilashuollon organisointi 2,6 7,9 27,0 45,4 17,1 

Oppilasvalinnan organisointi 1,0 6,7 53,8 24,0 14,4 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 8,4 16,8 42,1 12,1 20,6 

Tavoitteiden määrittäminen 3,3 13,2 20,5 50,3 12,6 

Opettajien arviot vastausvaihtoehdoittain suunnittelu- ja organisointitehtävien toteutumi-
sesta on esitetty taulukossa 20. Yli 75 prosenttia opettajista oli sitä mieltä, että suunnitte-
lu- ja organisointitehtävistä toteutuivat melko hyvin tai hyvin työsuunnitelman laatimi-
nen, työjärjestyksen laatiminen ja koulukuljetusten järjestäminen sekä kokousten ja neu-
vottelujen valmistelu. Opettajien täydennyskoulutuksen järjestämisen arvioi 28 prosenttia 
sekä päättökokeiden valmistelun ja hoitamisen 25 prosenttia opettajista toteutuneen mel-
ko huonosti tai huonosti. Rehtoreiden tapaan on paljon opettajia, joiden koulussa ei ole 
kokemusta päättökokeiden valmistelusta. Yli puolet opettajista ei osannut sanoa, oliko 
oppilasvalinnan organisointi toteutunut huonosti vai hyvin. 

Hollantilaisista opettajista ja saksalaista opettajista 90 prosenttia katsoi työsuunnitel-
man laatimisen toteutuneen melko hyvin tai hyvin. Osuus on lähes yhtä suuri myös suo-
malaisten opettajien keskuudessa.  Hollantilaisista opettajista 44 prosenttia ja kaikki sak-
salaiset opettajat olivat sitä mieltä, että työjärjestykset olivat melko hyvin tai hyvin laadit-
tuja. Meillä vastaava osuus oli noin 82 %. Opettajien täydennyskoulutusjärjestelyihin oli 
hollantilaista opettajista tyytymättömiä 33 prosenttia ja saksalaista opettajista 30 prosent-
tia. Suomalaisista opettajista vastaava osuus oli noin 28 prosenttia.  
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Taulukko 21. Opettajien arviointien jakautumat (%) rehtorin toimeenpanotehtävien 
toteutumisesta  (n = 154). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

2,6 6,6 13,2 44,1 33,6 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 2,0 10,5 11,1 40,5 35,9 

Opettajien sijaisjärjestelyt 5,2 19,0 11,8 33,3 30,7 

Työrauhaongelmien selvittely 3,3 10,5 15,1 50,0 21,1 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 2,0 3,3 25,5 34,0 35,3 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 1,3 6,6 41,4 32,9 17,8 

Yhteydenpito muihin kouluihin 3,3 14,5 31,6 38,8 11,8 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 1,3 12,7 55,3 23,3 7,3 

Koulun edustaminen ulospäin 1,3 10,5 20,4 46,1 21,7 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 3,3 15,0 9,2 52,3 20,3 

Opetus hallintotehtävien ohella 5,3 10,6 30,5 29,8 23,8 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 16,7 18,0 32,0 23,3 10,0 

Opettajien sijaisten ohjaus 7,2 15,1 34,9 34,2 8,6 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 0,7 11,1 11,8 54,9 21,6 

Palautteen antaminen opettajille 6,0 22,5 13,2 44,4 13,9 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

4,6 11,2 47,4 25,0 11,8 

Opettajien ja oppilaiden keskinäisten 
ristiriitatilanteiden selvittäminen 

1,3 11,1 34,6 39,9 13,1 

Opettajien käsitykset toimeenpanotehtävien toteutumisesta on esitetty taulukossa 21. Yli 
¾ opettajista arvioi, että toimeenpanotehtävistä toteutuivat koulutarvikkeiden ja opetus-
välineiden hankinta, kodin ja koulun välinen yhteistyö sekä kokousten ja neuvottelujen 
johtaminen vähintään melko hyvin. Opettajien sijaisjärjestelyihin oli tyytymättömiä 24 
prosenttia, opettajien neuvomiseen ja ohjaamiseen 35 prosenttia sekä palautteen antami-
seen 29 prosenttia. Yli puolet opettajista ei osannut sanoa yhteydenpidon toteutumisesta 
valtion viranomaisiin ja lähes puolet ei osannut sanoa, oliko rehtori onnistunut selvittä-
mään opettajien keskinäisiä ristiriitatilanteita. Syy korkeisiin prosentteihin saattaa olla 
yksinkertaisesti valtion viranomaisten kanssa tapahtuvan yhteydenpidon ja opettajien 
välisten ristiriitatilanteiden vähäisyys. 

Saksalaisista opettajista hieman yli puolet ja hollantilaisista opettajista kaikki pitivät 
koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkimista vähintään melko hyvin toteutuneena. 
Hollantilaisista ja saksalaisista opettajista noin ¾:n mielestä kokoukset ja neuvottelut oli 
johdettu melko hyvin tai hyvin. Hollantilaisista ja saksalaisista opettajista kukaan ei ollut 
tyytymätön sijaisjärjestelyihin. Hollantilaisista opettajista 44 prosenttia ja saksalaisista 
opettajista 80 prosenttia piti kodin ja koulun välisen yhteistyön toteumista vähintään mel-



 151

ko hyvänä. Hollantilaista opettajista neljännes oli sitä mieltä, että opettajien neuvominen 
ja ohjaus oli toteutunut melko huonosti, ja saksalaisista opettajista 13 prosenttia, että se 
oli toteutunut huonosti. Saksalaisista opettajista 18 prosenttia  ja hollantilaista puolet oli 
tyytymättömiä saamaansa palautteeseen. 

Taulukko 22. Opettajien arviointien jakautumat (%) rehtorin arviointi- ja 
kehittämistehtävien toteutumisesta (n =154 ). 

Tehtävä 1 2 3 4 5 

Tilastojen laatiminen 4,0 10,6 41,7 30,5 13,2 

Koulua koskevaan tutkimukseen 
osallistuminen 

3,3 17,1 44,1 27,0 8,6 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 2,0 9,2 26,8 46,4 15,7 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 17,9 21,9 38,4 13,9 7,9 

Oppilasarvioinnin seuranta 1,3 12,7 32,0 40,0 14,0 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

2,6 11,1 27,5 46,4 12,4 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 1,3 9,2 30,1 53,6 5,9 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 0,7 10,5 41,8 42,5 4,6 

Koulun johtamista koskevan tiedon 
seuraaminen 

2,6 7,8 34,6 39,9 15,0 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

6,6 17,8 16,4 46,1 13,2 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 3,3 11,1 30,7 45,1 9,8 

Opetussuunnitelman kehittäminen 1,3 11,8 17,6 51,0 18,3 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

2,0 13,2 17,1 50,7 17,1 

Taulukko 22 kuvaa opettajien käsityksiä arviointi- ja kehittämistehtävien toteutumisesta. 
Arviointi- ja kehittämistehtävistä toteutuivat parhaiten opetussuunnitelman kehittäminen, 
yleiskuvan luominen kouluyhteisöstä ja sen toiminnan arviointi ja koululaitoksen kehi-
tyksen seuranta. Minkään arviointi- ja kehittämistehtävän melko hyvän tai hyvän toteu-
tumisen prosenttiosuudet eivät nousseet 75 prosenttiin. Hollantilaisista opettajista 19 pro-
senttia ja saksalaisista opettajista 44 prosenttia koki, että yleiskuvan luominen kouluyh-
teisöstä ja sen toiminnan arviointi oli toteutunut melko hyvin tai hyvin. Suomalaisilla 
vastaava osuus oli 68 prosenttia. Koululaitoksen kehityksen seuraamisen toteutumiseen 
oli hollantilaisista opettajista 56 prosenttia ja saksalaisista opettajista 82 prosenttia vähin-
tään melko tyytyväisiä. Opettajien pitämien tuntien seuraamiseen oli tyytymättömiä hol-
lantilaista opettajista 38 prosenttia ja saksalaista opettajista 14 prosenttia. Meillä vastaava 
osuus oli 40 prosenttia. 

Opettajat suhtautuivat rehtorin tehtävien toteutumiseen kriittisemmin kuin rehtorit itse. 
Opettajista yli 75 prosenttia arvioi, että vain 7 tehtävää 40 esillä olleesta tehtävästä oli 
toteutunut vähintään melko hyvin. Jos rajaksi asetetaan 50 prosenttia, vähintään melko 
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hyvin hoidettuja tehtäviä löytyi 30. Opettajien mielestä parhaiten toteutuivat seuraavat 
rehtorin tehtävät: 

− työsuunnitelman laatiminen (86 % arvioi, että tehtävä toteutui melko hyvin tai hyvin)  
− työjärjestyksen laatiminen (82 %) 
− koulukuljetusten järjestäminen (81 %) 
− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankinta (78 %) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu (77 %)  
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen (76 %)  
− kodin ja koulun välinen yhteistyö (75 %).  

Huonoimmin opettajien mielestä toteutuivat seuraavat tehtävät:  

− opettajien pitämien tuntien seuranta (40 % arvioi, että tehtävä toteutui melko huonosti 
tai huonosti)  

− opettajien neuvominen ja ohjaus (35 %)  
− palautteen antaminen opettajille (29 %)   
− täydennyskoulutuksen järjestäminen (28 %). 

8.3.6  Rehtoreiden ja opettajien arviointien vertailu tehtävien 
toteutumisesta 

Vertailemalla rehtoreiden ja opettajien näkemyseroja tehtävien toteuttamisen suhteen saa-
daan parempi kokonaiskuva heidän arviointiensa eroista. Ryhmien välisen vertailun pe-
rusteella saadaan kartoitettua ne tehtävät, joiden hoitamiseen opettajat eivät ole niin tyy-
tyväisiä kuin rehtorit ja toisaalta tehtävät, joiden toteutumiseen opettajat ovat rehtoreita 
tyytyväisempiä. Keskiarvot ja eron merkitsevyys on esitetty tehtäväalueittain ja tehtävit-
täin taulukoissa 23–25. 
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Taulukko 23. Rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot ja erojen merkitsevyys 
rehtorin  suunnittelu- ja organisointitehtävien toteutumisesta (nr =129, no =154). 

Tehtävä Rehtorit Opettajat Merkitsevyys 

Työsuunnitelman laatiminen 4,4 4,2 p<.05 

Työjärjestyksen laatiminen 4,6 4,2 p<.001 

Talousarvion laatiminen 4,1 4 ns 

Koulukuljetusten järjestäminen 4,1 4,2 ns 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,1 3,9 ns 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 3,1 3,3 p<.05 

Oppilashuollon organisointi 4 3,7 p<.05 

Oppilasvalinnan organisointi 3,1 3,4 p<.05 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,1 3,2 ns 

Tavoitteiden määrittäminen 3,8 3,6 ns 

Rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot suunnittelu- ja organisointitehtävien to-
teutumisesta ilmenevät taulukosta 23. Rehtorit olivat omasta mielestään laatineet työjär-
jestyksen ja työsuunnitelman sekä organisoineet oppilashuollon paremmin, kuin opettajat 
arvioivat heidän tehneen. Opettajat puolestaan olivat rehtoreita tyytyväisempiä oppilasva-
linnan organisointiin ja täydennyskoulutuksensa järjestämiseen. Molemmat ryhmät ar-
vioivat muiden tehtävien toteutuneen samalla tavalla. 
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Taulukko 24. Rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot ja erojen merkitsevyys 
rehtorin toimeenpanotehtävien toteutumisesta (nr = 129, no =154). 

Tehtävä Rehtorit Opettajat Merkitsevyys 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

4,3 4 p<.05 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4 4 ns 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4 3,7 ns 

Työrauhaongelmien selvittely 4,1 3,8 p<.05 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 4,2 4 p<.05 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 3,4 3,6 ns 

Yhteydenpito muihin kouluihin 3,6 3,4 p<.05 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 2,6 3,2 p<.001 

Koulun edustaminen ulospäin 3,8 3,8 ns 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 3,9 3,7 ns 

Opetus hallintotehtävien ohella 3,8 3,6 p<.05 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 2,8 2,9 ns 

Opettajien sijaisten ohjaus 3,5 3,2 p<.05 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3,9 3,9 ns 

Palautteen antaminen opettajille 3,6 3,4 p< .01 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

3,5 3,3 ns 

Opettajien ja oppilaiden ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

3,8 3,5 p< .01 

Taulukossa 24 on esitetty rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot ja erojen merkitse-
vyys organisointi- ja päätöksentekotehtävien toteutumisesta. Opettajat eivät olleet yhtä tyyty-
väisiä kuin rehtorit koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkimiseen, yhteyden pitämiseen 
valtion viranomaisiin ja kunnan muihin kouluihin, työrauhaongelmien selvittämiseen, opetta-
jille annettuun palautteeseen, opettamiseen hallintotehtävien ohella, opettajien sijaisten oh-
jaamiseen sekä opettajien ja oppilaiden keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Opetta-
jat arvioivat sen sijaan rehtoreita myönteisemmin oppilasvalinnan organisoinnin. Yhteydenpi-
täminen kunnan muihin viranomaisiin, koulun edustaminen, ohjeiden ja määräysten selosta-
minen opettajille, opettajien neuvominen ja ohjaus sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö 
olivat toteutuneet opettajien ja rehtorien mielestä yhtä hyvin. 
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Taulukko 25. Rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot ja erojen merkitsevyys 
rehtorin arviointi- ja kehittämistehtävien toteutumisesta (nr = 129, no = 154). 

Tehtävä Rehtorit Opettajat Merkitsevyys 

Tilastojen laatiminen 3,5 3,4 ns 

Koulua koskevaan tutkimukseen osallistuminen 3,3 3,2 ns 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 3,9 3,7 ns 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 2,3 2,7 p<.001 

Oppilasarvioinnin seuranta 3,8 3,5 p<.05 

Tiedon hankkiminen oppilaiden kouluongelmista 3,7 3,6 ns 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 3,6 3,5 ns 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 3,5 3,4 ns 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 3,6 3,5 ns 

Opetussuunnitelman kehittäminen 3,7 3,7 ns 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

3,6 3,4 p< .01 

Koulun johtamista koskevan tiedon seuraaminen 3,7 3,6 ns 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

3,8 3,7 ns 

Rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot ja erojen merkitsevyys arviointi- ja kehit-
tämistehtävien toteutumisesta on esitetty taulukossa 25. Rehtorit arvioivat, että he olivat 
seuranneet opettajien pitämiä tunteja vieläkin huonommin kuin opettajat arvioivat heidän 
tehneen. Oppilasarvioinnin seuranta ja opettajien motivointi kouluyhteisön kehittämiseen 
oli toteutunut rehtorien mielestä opettajien arviota paremmin. Useimpien arviointi- ja 
kehittämistehtävien toteutuminen arvioitiin samanlaiseksi. 

Rehtorit olivat opettajia tyytyväisempiä 13 tehtävän toteutumiseen. Rehtorit olivat 
omasta mielestään laatineet työjärjestyksen ja työsuunnitelman, huolehtineet koulutarvik-
keiden ja opetusvälineiden hankkimisesta, oppilashuollon organisoinnista ja työrauhaon-
gelmien selvittämisestä, motivoineet opettajia kouluyhteisönsä kehittämiseen, antaneet 
palautetta opettajille, seuranneet oppilasarviointia, pitäneet yhteyttä kunnan muihin kou-
luihin, opettaneet hallintotehtäviensä ohella, ohjanneet opettajien sijaisia sekä selvittäneet 
opettajien ja oppilaiden keskinäiset ristiriitatilanteet paremmin, kuin opettajat arvioivat 
heidän tehneen.  

Opettajat arvioivat 4 tehtävän toteutuneen rehtoriarviointia paremmin. Opettajat olivat 
rehtoreita tyytyväisempiä täydennyskoulutuksensa järjestämiseen ja oppilasvalinnan or-
ganisoimiseen. Rehtorit olivat omasta mielestään pitäneet yhteyttä valtion viranomaisiin 
ja seuranneet opettajien pitämiä tunteja huonommin, kuin opettajat arvioivat heidän teh-
neen. Erikseen selvitettiin vielä rehtoreiden tärkeysarviointien eroavuutta opettajien to-
teutumisarviointeihin (taulukot 40–43, liite 5). Koulukuljetusten järjestämistä lukuun 
ottamatta kaikki tehtävät olivat opettajien mielestä toteutuneet rehtorien tärkeysarviota 
huonommin. 
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8.3.7  Rehtoreiden arviointien vertailu tehtävien tärkeydestä ja 
toteutumisesta 

Tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa selvittää, eroavatko rehtoreiden tehtävien tärkeys- 
ja toteutumisarviot toisistaan. Tärkeys kuvastaa odotusarvoa ja toteutuminen suoritusta-
soa. Jos tehtävien tärkeys ja toteutuminen on arvioitu yhtä suuriksi, voidaan olettaa, että 
rehtorit hoitavat nämä tehtävät niiden tärkeyteen nähden oikealla tavalla. Jos tärkeys saa 
suuremman arvon kuin sen toteuttaminen, rehtoreiden tulisi tehostaa näiden tehtävien 
hoitamista. Taulukoissa 26–28 on esitetty rehtorien tärkeys- ja toteutumisarvioinnista 
keskiarvot ja eron merkitsevyys tehtäväalueittain ja tehtävittäin. 

Taulukko 26. Rehtoreiden arviointien keskiarvot suunnittelu- ja organisointitehtävien 
tärkeydestä ja toteutumisesta ja erojen merkitsevyys (n = 129). 

Tehtävä Tärkeys Toteutuminen Merkitsevyys 

Työsuunnitelman laatiminen 4,7 4,4 p<.001 

Työjärjestyksen laatiminen 4,7 4,6 ns 

Talousarvion laatiminen 4,4 4,1 p<.05 

Koulukuljetusten järjestäminen 4,2 4,1 ns 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,4 4,1 p<.001 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 4,3 3,1 p<.001 

Oppilashuollon organisointi 4,3 4 p<.01 

Oppilasvalinnan organisointi 3,2 3,1 ns 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,3 3,1 ns 

Tavoitteiden määrittäminen 4,6 3,8 p<.001 

Rehtoreiden arviointien keskiarvot suunnittelu- ja organisointitehtävien tärkeydestä ja 
toteutumisesta ilmenevät taulukosta 26. Rehtorit arvioivat, että suunnittelu- ja organisoin-
titehtävien tärkeyteen verrattuna heidän tulisi hoitaa paremmin työsuunnitelman ja talo-
usarvion laatiminen, kokousten ja neuvottelujen valmistelu, opettajien täydennyskoulu-
tuksen järjestäminen ja tavoitteiden määrittely. Työjärjestyksen laatiminen sekä päättöko-
keiden valmistelu ja hoitaminen ovat tasapainossa tärkeyteensä nähden. Mikään tehtävä 
ei toteutunut tärkeysarviota paremmin. 
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Taulukko 27. Rehtoreiden arviointien keskiarvot toimeenpanotehtävien tärkeydestä ja 
toteutumisesta ja erojen merkitsevyys (n =129). 

Tehtävä Tärkeys Toteutuminen Merkitsevyys 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 4,4 4,3 ns 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4,4 4 p<.001 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,5 4 p<.001 

Työrauhaongelmien selvittely 4,5 4,1 p<.001 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 4,5 4,2 p<.05 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 4 3,4 p<.001 

Yhteydenpito muihin kouluihin 4,2 3,6 p<.001 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 2,9 2,6 p<.05 

Koulun edustaminen ulospäin 4,3 3,8 p<.001 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 4,2 3,9 p<.05 

Opetus hallintotehtävien ohella 4,5 3,8 p<.001 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 3,1 2,8 p<.05 

Opettajien sijaisten ohjaus 4,2 3,5 p<.001 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4,6 3,9 p<.001 

Palautteen antaminen opettajille 4,5 3,6 p<.001 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittäminen 4,1 3,5 ns 

Opettajien ja oppilaiden keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

4,1 3,8 p<.01 

Taulukossa 27 on esitetty rehtoreiden arviointien keskiarvot toimeenpanotehtävien tär-
keydestä ja toteutumisesta. Sen mukaan toimeenpanotehtävistä rehtoreiden tulisi hoitaa 
nykyistä paremmin kaikki muut tehtävät paitsi koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankinta sekä opettajien keskinäiset ristiriitatilanteiden selvittäminen. Erityisesti tulisi 
tehostaa palautteen antamista opettajille, kodin ja koulun välistä yhteistyötä, opettamista, 
opettajien sijaisten ohjaamista, opettajien sijaisjärjestelyjen hoitamista, yhteyden pitämis-
tä kunnan muihin viranomaisiin ja kouluihin sekä koulun edustamista. 
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Taulukko 28. Rehtoreiden arviointien keskiarvot arviointi- ja kehittämistehtävien 
tärkeydestä ja toteutumisesta ja erojen merkitsevyys (n =129). 

Tehtävä Tärkeys Toteutuminen Merkitsevyys 

Tilastojen laatiminen 2,9 3,5 p<.001 

Koulua koskevaan tutkimukseen osallistuminen 3,9 3,3 p<.001 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 4,5 3,6 p<.001 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 4,4 3,5 p<.001 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 4,5 3,9 p<.001 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 2,7 2,3 p<.05 

Oppilasarvioinnin seuranta 4,1 3,8 p<.01 

Tiedon hankkiminen oppilaiden kouluongelmista 4,2 3,7 p<.001 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 4,5 3,6 p<.001 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

4,7 3,6 p<.001 

Opetussuunnitelman kehittäminen 4,6 3,7 p<.001 

Koulun johtamista koskevan tiedon seuraaminen 4,6 3,7 p<.001 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

4,7 3,8 p<.001 

Taulukkoon 28 on koottu keskiarvot arviointi- ja kehittämistehtävien tärkeydestä ja toteu-
tumisesta rehtoreiden itsensä arvioimana. Kaikki tehtäväalueen tehtävät toteutuvat eri 
tavoin kuin niiden tärkeys edellyttäisi. Rehtoreiden tulisi tehostaa arviointitehtävistä kou-
lutuksen tutkimukseen osallistumista, opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointia, opetuk-
sen tuloksellisuuden arviointia, koululaitoksen kehityksen ja oppilasarvioinnin seurantaa, 
koulun toiminnan arvioinnin kehittämistä, opetussuunnitelman kehittämistä, opettajien 
pitämien tuntien seurantaa, tiedon hankkimista oppilaiden kouluongelmista, opettajin 
motivointia kouluyhteisönsä kehittämiseen, opetussuunnitelman kehittämistä, koulun 
johtamista koskevan tiedon seuraamista sekä yleiskuvan luomista kouluyhteisön toimin-
nasta ja sen arviointia. Tilastojen laatiminen oli ainoa arviointitehtävä, joka toteutui tär-
keyteensä nähden liian hyvin. Rehtorit tekevät sitä ikään kuin ”vanhalla rutiinilla”. 

Rehtoreiden omien tärkeys- ja toteutuvuusarviointien erojen perusteella heidän tulisi 
tehostaa 35 tehtävän hoitamista. Vain viisi tehtävää 40 tehtävästä on tärkeyden ja toteutu-
vuuden suhteen tasapainossa. Heidän tulisi erityisesti tehostaa opettajien täydennyskoulu-
tuksen järjestämistä, opettajien motivointia koulunsa kehittämiseen, opetussuunnitelman 
kehittämistä, koulun toiminnan arvioinnin kehittämistä, yleiskuvan luomista kouluyhtei-
sön toiminnasta ja sen arviointia, palautteen antamista, opetus- ja kasvatustavoitteiden 
arviointia sekä opetuksen tuloksellisuuden arviointia. Tulokset ilmentävät osaltaan rehto-
rin työn moninaisuutta sekä arkipäivän työn ja odotusten välistä ristiriitaa. 
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8.3.8  Opettajien arviointien vertailu tehtävien tärkeydestä ja 
toteutumisesta 

Seuraavassa vertaillaan, eroavatko opettajien tehtävien tärkeys- ja toteutumisarviot. Opet-
tajien näkemykset edustavat henkilökunnan odotusarvoja. Jos opettajat arvioivat tehtävi-
en tärkeyden ja toteutumisen yhtä suuriksi, voidaan olettaa, että rehtorit hoitavat nämä 
tehtävät henkilökunnan mielestä niiden tärkeyteen nähden oikealla tavalla. Jos tärkeys 
saa suuremman arvon kuin sen toteuttaminen, rehtorien tulisi tehostaa näiden tehtävien 
hoitamista. Taulukoissa 29–31 on esitetty opettajien tärkeys- ja toteutumisarvioiden kes-
kiarvot ja eron merkitsevyys tehtäväalueittain ja tehtävittäin. 

Taulukko 29. Opettajien arviointien keskiarvot suunnittelu- ja organisointitehtävien 
tärkeydestä ja toteutumisesta ja erojen merkitsevyys (n = 154). 

Tehtävä Tärkeys Toteutuminen Merkitsevyys 

Työsuunnitelman laatiminen 4,6 4,2 p<.001 

Työjärjestyksen laatiminen 4,6 4,2 p<.001 

Talousarvion laatiminen 4,4 4 p<.001 

Koulukuljetusten järjestäminen 4,2 4,2 ns 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,3 3,9 p<.001 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 4,2 3,3 p<.001 

Oppilashuollon organisointi 4,3 3,7 p<.001 

Oppilasvalinnan organisointi 3,6 3,4 ns 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,3 3,2 ns 

Tavoitteiden määrittäminen 4,3 3,6 p<.001 

Suunnittelu- ja organisointitehtävien tärkeys- ja toteutumisarviointien erojen perusteella 
(taulukko 29) voidaan sanoa opettajien odottavan, että rehtorien tulisi hoitaa paremmin 
työsuunnitelman ja työjärjestyksen sekä talousarvion laatiminen, kokousten ja neuvotte-
lujen valmistelu, oppilashuollon organisointi, opettajien täydennyskoulutuksen järjestä-
minen ja tavoitteiden määrittely. Koulukuljetukset oli järjestetty sekä päättökokeet val-
misteltu ja hoidettu oikeassa suhteessa niiden tärkeyteen nähden. Kun opettajien arvioin-
teja verrataan rehtoreiden arviointeihin, niin ainoa ero on se, että rehtoreiden mielestä he 
laativat työjärjestykset niiden tärkeyttä vastaavasti, mutta opettajien mielestä tehtävä to-
teutuu huonommin, kuin sen tärkeys edellyttäisi.  
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Taulukko 30. Opettajien arviointien keskiarvot toimeenpanotehtävien tärkeydestä ja 
toteutumisesta ja erojen merkitsevyys (n =154). 

Tehtävä Tärkeys Toteutuminen Merkitsevyys 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

4,1 4 ns 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4,4 4 p<.001 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,6 3,7 p<.001 

Työrauhaongelmien selvittely 4,5 3,8 p<.001 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 4,3 4 p<.01 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 4,1 3,6 p<.001 

Yhteydenpito muihin kouluihin 4 3,4 p<.001 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin  3,5 3,2 p<.05 

Koulun edustaminen ulospäin 4,3 3,8 p<.001 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 4,5 3,7 p<.001 

Opetus hallintotehtävien ohella 4,1 3,6 p<.01 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 2,9 2,9 ns 

Opettajien sijaisten ohjaus 4,1 3,2 p<.001 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4,4 3,9 p<.001 

Palautteen antaminen opettajille 4,3 3,4 p<.001 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

4 3,3 p<.001 

Opettajien ja oppilaiden ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

4 3,5 p<.001 

Opettajien arviointien keskiarvot toimeenpanotehtävien tärkeydestä ja toteutumisesta on 
esitetty taulukossa 30. Rehtorit hoitavat opettajien mielestä organisointi- ja päätöksente-
kotehtävistä koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkimisen sekä oppilasvalinnan 
organisoinnin riittävän hyvin suhteessa tehtävien tärkeyteen. Rehtoreiden tulisi opettajien 
mielestä tehostaa kokousten ja neuvottelujen johtamista, opettajien sijaisjärjestelyjä, op-
pilashuollon organisointia, työrauhaongelmien selvittelyä, opettajien keskinäisten ristirii-
tatilanteiden selvittämistä, yhteyden pitämistä kouluvirastoon, kunnan muihin viranomai-
siin ja valtion viranomaisiin sekä muihin kouluihin, koulun edustamista ulospäin,  ohjei-
den ja määräyksien selostamista, oman opetustyönsä hoitamista, opettajien sijaisten oh-
jaamista, kodin ja koulun välisen yhteistyön hoitamista, opettajien motivointia koulunsa 
kehittämiseen, palautteen antamista opettajille sekä opettajien ja oppilaiden keskinäisten 
ristiriitatilanteiden selvittämistä.  

Opettajien arvioinnit eroavat rehtoreiden arvioinneista opettajien keskinäisten ristirii-
tatilanteiden selvittämisessä, jonka rehtorit arvioivat hoitaneensa sen tärkeyden edellyt-
tämällä tavalla. Opettajien mielestä heidän neuvomisensa ja ohjauamisensa toteutui teh-
tävän tärkeyteen nähden oikealla tavalla. Rehtorit taas kokivat, että heidän tulisi tehostaa 
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tämän tehtävän hoitamista. Opettajat siis odottavat rehtorilta parempaa henkilöjohtamista, 
mutta eivät halua hänen puuttuvan heidän opetustyöhönsä. Rehtorit puolestaan tiedosta-
vat, että heidän roolinsa henkilöstöön nähden on liian vähäinen, mutta luulevat puutteen 
kohdistuvan enemmän työn ohjaukseen kuin johtamiseen. 

Taulukko 31. Opettajien arviointien keskiarvot arviointi- ja kehittämistehtävien 
tärkeydestä ja toteutumisesta ja erojen merkitsevyys (n =154). 

Tehtävä Tärkeys Toteutuminen Merkitsevyys 

Tilastojen laatiminen 3,0 3,4 p<.01 

Koulua koskevaan tutkimukseen 
osallistuminen 

3,8 3,2 p<.001 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 4,4 3,7 p<.001 

Opettajien  pitämien tuntien seuranta 2,4 2,7 p<.001 

Oppilasarvioinnin seuranta 3,8 3,5 p<.01 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

4,1 3,6 p<.001 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 4,2 3,5 p<.001 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 3,8 3,4 p<.001 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 4,2 3,5 p<.001 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

4,5 3,4 p<.001 

Opetussuunnitelman kehittäminen 4,4 3,7 p<.001 

Koulun johtamista koskevan tiedon 
seuraaminen 

4,4 3,6 p<.001 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

4,4 3,7 p<.001 

Tarkasteltaessa opettajien käsityksiä arviointi- ja kehittämistehtävien tärkeydestä ja toteu-
tumisesta (taulukko 31) havaitaan kaikkien tehtävien tärkeyden ja toteutumisen eroavan 
vähintään merkitsevästi. Opettajat arvioivat, että rehtorit laativat tilastoja ja seuraavat 
heidän tuntejaan tehtävien tärkeyteen verrattuna yli odotusten. Rehtoreiden tulisi tehostaa 
koulua koskevaan tutkimukseen osallistumista, koululaitoksen kehityksen seurantaa, op-
pilasarvioinnin seurantaa, koulun toiminnan arvioinnin kehittämistä, opetussuunnitelman 
kehittämistä, tiedon hankkimista oppilaiden kouluongelmista, opetus- ja kasvatustavoit-
teiden arviointia, koulun johtamista koskevan tiedon seuraamista sekä yleiskuvan luomis-
ta kouluyhteisön toiminnasta ja sen arviointia. Rehtoreiden arviot olivat muuten saman-
laiset, mutta  rehtorit olivat sitä mieltä, että heidän tulisi tehostaa opettajien tuntien seu-
raamista. Opettajat sen sijaan katsovat rehtorin seuraavan heidän opetustaan nykyisel-
läänkin enemmän kuin olisi tarpeen.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajien mielestä rehtorit hoitivat 40 tehtävästä 
riittävän hyvin ainoastaan koulukuljetusten järjestämisen, päättökokeiden valmistelun ja 
hoitamisen, koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkimisen sekä opettajien neuvomi-
sen ja ohjaamisen. Kaikkien muiden rehtorin tehtävien hoitamista tulisi opettajien mieles-
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tä tehostaa. Eniten pitäisi tehostaa opettajien täydennyskoulutusjärjestelyjä, sijaisjärjeste-
lyjä, opettajien motivointia kouluyhteisönsä kehittämiseen, palautteen antamista, koulun 
johtamista koskevan tiedon seuraamista, ohjeiden ja määräysten selostamista, koulun 
toiminnan arvioinnin kehittämistä, tavoitteiden määrittelemistä, työrauhaongelmien sel-
vittämistä, opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittämistä, opettajien ja oppilai-
den keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittämistä, koululaitoksen kehityksen seuraamista, 
opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointia sekä yleiskuvan luomista kouluyhteisön toimin-
nasta ja sen arvioinnista.  

8.4  Rehtorin tehtävien tärkeys ja toteutuminen Saksassa ja 
Hollannissa 

Saksan ja Hollannin rehtoreille ja opettajille esitettiin 39 kohdan tehtäväluettelo. Heitä 
pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeinä he pitivät esitettyjä tehtäviä ja kuinka hyvin rehto-
rit olivat hoitaneet esitetyt tehtävät. Seuraavassa tarkastellaan rehtoreiden ja opettajien 
arvioita rinnakkain, jotta voidaan verrata, arvioivatko molemmat ryhmät samat tehtävät 
tärkeimmiksi ja parhaiten toteutetuiksi.  

8.4.1  Saksalaisten rehtoreiden tärkeimmät tehtävät ja niiden 
toteutuminen opettajien ja rehtoreiden arvioimana  

Lüneburgin ja Ludwigslustin alueen opettajille ja koulunjohtajille ja rehtoreille lähettyyn 
kyselyyn vastasi 19 koulun johtajaa tai rehtoria ja 13 opettajaa. Rehtoreiden oli vaikeinta 
arvioida, miten tärkeää on pitää yhteyttä valtion viranomaisiin (8 vastasi ei osaa sanoa -
kohtaan), seurata opettajien pitämiä tunteja (6) ja ohjata opettajien sijaisia (6). Opettajien 
oli vaikeinta arvioida, valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen (9), 
yhteydenpitäminen valtion viranomaisiin (7), koulua koskevaan tutkimustyöhön osallis-
tuminen (6), koulutyölle asetettujen opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisen arvi-
ointi (5), tilastojen laatiminen (5), oppilashuollon organisointi (5 ), oppilasvalinnan orga-
nisointi (5), yhteydenpitäminen kunnan muihin kuin kouluviranomaisiin (4) sekä koulun 
toiminnan arvioinnin kehittäminen (4). 

Seuraavaan tehtäväluetteloon on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin tärkeyttä ilmaiseva keskiarvo. Rehtorit olivat yksimielisimpiä seuraavien tehtä-
vien tärkeydestä tai turhuudesta rehtorin työssä:  

− koululaitoksen kehityksen seuraaminen 0,5 (4,3) 
− opettajille järjestettävä täydennyskoulutus 0,5 (4,1)  
− oma opetustyö  0,5 (4,6) 
− yhteydenpito kouluvirastoon 0,5 (4,4)   
− tietojen hankkiminen yksittäisten oppilaiden kouluongelmista 0,5 (4,5). 
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Eniten mielipiteet poikkesivat seuraavien tehtävien kohdalla:  

− valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 1,7 (3,4)  
− koulukuljetusten järjestäminen 1,3 (4,1) 
− oppilasarvostelun seuranta 1,3 (3,7) 
− koulun johtamista koskevan uuden tiedon seuraaminen 1,2 (3,7)  
− opettajien sijaisten ohjaaminen opetustyössä 1,1 (3,6). 

Opettajat olivat vastaavasti yksimielisimpiä seuraavista rehtorille kuuluvista tehtävistä:  

− vuosisuunnitelman laatiminen 0,5 (4,8)  
− yhteydenpitäminen muihin kouluihin 0,5 (3,7)   
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,5 (4,6) 
− rehtorin oma opetustyö 0,5 (4,6) 
− yhteydenpito kouluvirastoon 0,5 (4,5). 

Opettajien mielipiteet rehtorin tehtävien tärkeydestä erosivat toisistaan eniten seuraavissa 
rehtorin tehtävissä:   

− koulukuljetusten järjestäminen 1,7 (4,0) 
− oppilasarvostelun seuranta 1,4 (3,1) 
− opettajien ja oppilaiden keskinäisten kiistojen selvittely 1,4 (3,7)  
− opettajien motivoiminen kouluyhteisönsä kehittämiseen 1,3 (4,1) 
− yleiskuvan luomisen siitä, miten oma kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 1,3 (3,8).  

Opettajilla ja rehtoreilla olivat yhtenäisimmät käsitykset siitä, miten tärkeää on, että reh-
tori opettaa ja pitää yhteyttä kouluvirastoon. Molemmilla ryhmillä käsitykset hajosivat 
eniten koulukuljetusten järjestämisen ja oppilasarvostelun seurannan suhteen.   

Taulukko 32. Saksalaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot tärkeimmistä 
rehtorin tehtävistä (nr = 19, no =13).  

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Työjärjestyksen laatiminen 4,7 Työjärjestyksen laatiminen 5,0 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,6 Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,8 

Opetustyö hallintotehtävien ohella 4,6 Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,6 

Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,6 Opettajien sijaisjärjestelyt 4,6 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,5 Ohjeiden ja määräysten selostaminen 
opettajille 

4,6 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

4,5 Opetustyö hallintotehtävien ohella 4,6 

  Koulun edustaminen ulospäin 4,6 

Taulukossa 32 on esitetty rehtoreiden ja opettajien arviot rehtorin tärkeimmistä tehtävistä. 
Sekä rehtorit että opettajat arvioivat tärkeimmiksi tehtäviksi työjärjestyksen laatimisen 
opettajien sijaisjärjestelyistä huolehtimisen, johtajan oman opetustyön hallintotehtävien 
ohella, lukuvuosisuunnitelman laatimisen sekä kokousten ja neuvottelujen valmistelun. 
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Kun tarkastellaan opettajien ja rehtoreiden tärkeysarvioita kaikista tehtävistä, voidaan 
todeta, että ne ovat hyvin lähellä tosiaan. Suurimmat erot muodostuvat opetuksen tulok-
sellisuuden arvioinnin ja oppilashuollon organisoinnin tärkeydessä. Opettajista 55 pro-
senttia piti opetuksen tuloksellisuuden arviointia melko turhana tai turhana tehtävänä, 
mutta rehtoreista 79 prosenttia vähintään melko tärkeänä tehtävä. Opettajista 40 prosent-
tia oli sitä mieltä, että oppilashuollon organisointi on melko turha tai turha tehtävä, rehto-
reista samaa mieltä oli vain 7 prosenttia. 

Enemmistö rehtoreista piti kaikkia tehtäviä melko tärkeinä tai tärkeinä. Opettajista yli 
puolet piti ainoastaan opetuksen tuloksellisuuden arviointia turhana tai melko turhana 
tehtävänä. Sellaisia tehtäviä, jotka vähintään ¾ johtajista arvioi melko tärkeiksi tai tär-
keiksi tehtäväksi, oli 32. Opettajista sama osuus arvioi tällaisiksi 22 tehtävää.  

Tärkeimpiä tehtäviä selvitettiin myös pyytämällä rehtoreita ja opettajia luettelemaan 
rehtorin kolme tärkeintä tehtävää. Tähän kohtaan vastasi 19 rehtoria ja 11 opettajaa. 
Kaikki eivät luetelleet kolmea tehtävää, joten rehtoreilta saatiin 54 ja opettajilta 29 vasta-
usta. Vastauksia luokiteltaessa kaikki vastaukset käsiteltiin samanarvoisina. Rehtoreiden 
mielestä tärkeimpiä tehtäviä olivat opettajien ohjaaminen ja motivointi (15 vastausta) 
sekä kodin ja koulun välinen yhteistyö (12). Kolmanneksi tärkeimmän tehtävän kohdalla 
vastaukset hajosivat niin moniin tehtäviin, ettei vastauksista voinut muodostaa tehtävää.  

Strukturoiduissa kysymyksissä opettajien motivointi oli liitetty koulun kehittämiseen. 
Rehtoreista oli 81 prosenttia sitä mieltä, että tehtävä on melko tärkeä tai tärkeä tehtävä. 
Opettajien ohjaaminen oli muodossa opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä, jota 
piti 88 prosenttia vähintään melko tärkeänä. Koulun johtajista arvosti 95 prosenttia kodin 
ja koulun välistä yhteistyötä. Kun verrataan valmiiksi esitettyjen tehtävien tärkeysarvioin-
teja ja avointen kysymysten vastauksia, voidaan todeta, että tulokset ovat samansuuntai-
set kuin strukturoiduilla kysymyksillä saadut tulokset. 

Opettajien mielestä tärkeimpiä tehtäviä olivat palautteen antaminen opettajille ja moti-
vointi (10), lukuvuosisuunnitelman ja työjärjestyksen laatiminen (4) sekä koulun edustami-
nen (4). Strukturoiduissa kysymyksissä opettajista 88 prosenttia piti vähintään melko tär-
keänä tehtävänä palautteen antamista ja 83 prosenttia opettajien motivointia koulutyönsä 
kehittämiseen. Koulun edustamista arvosti 92 prosenttia opettajista. Myös opettajien arvi-
oinneissa avoimet vastaukset ja esitettyjen tehtävien tärkeys arviot ovat samansuuntaisia.  

Taulukko 33. Saksalaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot turhimmista 
tehtävistä (nr =19, no = 13). 

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,4 Opettajien sijaisten ohjaus opetustyössä 2,3 

Opettajien sijaisten ohjaus opetustyössä 3,6 Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 2,5 

Oppilasarvostelun seuranta 3,7 Oppilashuollon organisointi 2,6 

Koulua koskevaan tutkimustyöhön 
osallistuminen 

3,7 Oppilasarvostelun seuranta 3,1 

Koulun johtamista koskevan uuden tiedon 
seuranta 

3,7 Koulua koskevaan tutkimustyöhön 
osallistuminen 

3,2 

  Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,3 
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Taulukkoon 33 on koottu rehtoreiden ja opettajien turhimpina pitämät tehtävät rehtorin 
työssä. Käsitykset turhimmista tehtävistä ovat varsin yhdensuuntaiset. Ainoastaan koulun 
johtamista koskevan uuden tiedon seurantaa rehtorit pitävät vähemmän tärkeänä kuin 
opettajat. Opettajilla vastaavia vähemmän tärkeinä pidettäviä rehtorin tehtäviä ovat oppi-
lashuollon organisointi ja opetuksen tuloksellisuuden arviointi. 

Opettajat ja rehtorit  pitivät turhimpina tehtävinä päättökokeiden valmistelua ja hoita-
mista, opettajien sijaisten ohjausta opetustyössä sekä oppilasarvostelun seurantaa. Rehto-
rit eivät pitäneet varsinaisesti mitään tehtävää turhana. Valtakunnallisten päättökokeiden 
valmistelu ja hoitaminen oli vähiten arvostettu, mutta sekin oli 50 prosentin mielestä vä-
hintään melko tärkeä tehtävä. Vaikka opettajat arvostivat sijaisjärjestelyjä, heistä peräti 75 
prosenttia arvioi sijaisten ohjaamisen melko turhaksi tai turhaksi työksi. Rehtoreistakin 
vain hieman yli puolet (58 %) arvosti sijaisten ohjaamista.  

Seuraavaan tehtäväluetteloon on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin toteutumista ilmaiseva keskiarvo. Rehtorit olivat yksimielisimpiä seuraavien 
tehtävien tärkeydestä tai turhuudesta rehtorin työssä:  

− yhteydenpito kouluvirastoon 0,5 (4,4)  
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen 0,6 (4,4) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,6 ( 4,4)   
− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankinta 0,6 (4,3)  
− koululaitoksen kehityksen seuranta 0,6 (4,1) 
− opettajien sijaisjärjestelyt 0,6 (4,6).  

Eniten mielipiteet poikkesivat puolestaan seuraavien tehtävien kohdalla:  

− valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 1,9 (3,2) 
− koulukuljetusten järjestäminen 1,4 (3,7) 
− oppilasarvostelun seuranta 1,3 (3,5) 
− opetussuunnitelman kehittäminen 1,1 (3,8) 
− ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 1,1  (3,9). 

Rehtorit olivat yksimielisimpiä keskeisistä rehtorin työhön keskeisesti kuuluvista tehtä-
vistä, kuten yhteydenpidosta kouluvirastoon, kokouksien johtamisesta ja valmistelusta 
sekä opetuksen organisointiin liittyvistä asioista, joita he pitivät myös tärkeinä. Tehtävät, 
joiden toteutumisesta oltiin yksimielisimpiä, eivät ole samoja kuin ne tehtävät, joiden 
tärkeys nähtiin yhdenmukaisimmin. Sen sijaan valtakunnallisten päättökokeiden valmis-
telun ja hoitamisen, koulukuljetusten järjestämisen sekä oppilasarvostelun seurannan to-
teutumisen ja tärkeyden suhteen rehtoreiden mielipiteet jakaantuivat voimakkaasti. Näitä 
tehtäviä on luontevaa delegoida alaisille. Sen sijaan opetussuunnitelman kehittämisessä 
havaittu mielipiteiden hajonta tuntuu yllättävältä. 

Opettajat olivat yksimielisimpiä seuraavien rehtorin tehtävien toteutumisesta:  

− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 0,4, (4,2) 
− työjärjestyksen laatiminen 0,5 (4,1) 
− työsuunnitelman laatiminen 0,5 (4,6) 
− koulukuljetusten järjestäminen 0,5 (4,4) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,5 (4,0). 
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Eniten opettajien näkemykset tehtävien toteutumisesta poikkesivat seuraavissa rehtorin 
tehtävissä: 

− oppilasarvostelun seuranta 1,5 (3,5) 
− opettajien pitämien tuntien seuranta 1,4 (3,4)  
− työrauhaongelmien selvittely 1,3 (3,7) 
− opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen (1,2) (3,0)  
− palautteen antaminen opettajille 1,1  (3,5). 

Opettajilla oli yhtenäisin näkemys vuosisuunnitelman ja työjärjestyksen laatimisen sekä 
kokousten ja neuvottelujen valmistelun tärkeydestä ja toteutumisesta. Yksimielisyysluet-
telo on pitkälle sama kuin rehtoreilla. Eniten käsitykset toteutumisessa poikkeavat puo-
lestaan oppilasarvostelun ja tuntien seurannan, työrauhaongelmien selvittelyn, koulutuk-
sen järjestämisen ja palautteen antamisen osalta.  

 Sellaisia tehtäviä, jotka yli ¾  rehtoreista arvioi toteutuneen vähintään melko hyvin, oli 20. 
Opettajilla vastaava tehtävien määrä oli 13. Yli puolet rehtoreista oli sitä mieltä, että 37 tehtä-
vää oli hoidettu melko hyvin tai hyvin. Opettajista puolet piti 30:tä tehtävää vähintään melko 
hyvin toteutettuina. 

Taulukko 34. Saksalaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot rehtorin 
parhaiten toteutuneista tehtävistä (nr = 19, no =13).  

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,6 Työjärjestyksen laatiminen 4,7 

Tilastojen laatiminen 4,6 Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,6 

Työjärjestyksen laatiminen 4,5 Koulukuljetusten järjestäminen 4,4 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 4,5 Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 4,4 

Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,4 Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

4,4 

Taulukossa 34 on esitetty rehtoreiden ja opettajien arvioinnit parhaiten toteutuneista teh-
tävistä. Molempien ryhmien mielestä parhaiten näyttäisivät toteutuneen työjärjestyksen ja 
vuosisuunnitelman laatiminen. Rehtoreiden mielestä sijaisjärjestelyt, työjärjestyksen ja 
lukuvuosisuunnitelman laatiminen ovat sekä tärkeimpiä että parhaiten hoidettuja tehtäviä. 
Opettajat arvioivat tällaisiksi tehtäviksi työjärjestyksen ja lukuvuosisuunnitelman laatimi-
sen sekä ohjeiden ja määräysten selostamisen opettajille. 
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Taulukko 35. Saksalaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot rehtorin 
huonoiten toteutuneista tehtävistä (nr = 19, no =13).  

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,2 Koulua koskevaan tutkimukseen 
osallistuminen. 

3 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 3,4 Opettajien täydennyskoulutuksen 
järjestäminen 

3 

Opettajien  sijaisten ohjaus opetustyössä 3,5 Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittely 

3,1 

Oppilasarvostelun seuranta 3,5 Opettajien sijaisten ohjaus opetustyössä 3,1 

Opettajien ja oppilaiden keskinäisten 
kiistojen selvittäminen 

3,5 Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 3,1 

  Oppilashuollon organisointi 3,1 

Taulukkoon 35 on koottu rehtoreiden ja opettajien huonoimmin toteutuneiksi arvioimat 
tehtävät. Taulukosta ilmenee, että opettajat ja rehtorit ovat kokeneet eri tehtävät huonoi-
ten hoidetuiksi. Rehtoreista yli puolet oli sitä mieltä, että he ovat toteuttaneet lähes kaikki 
tehtävät vähintään melko hyvin. Ainoastaan päättökokeiden valmisteluun ja hoitamiseen 
enemmistö ei ollut tyytyväinen. Hieman yli kolmasosa rehtoreista arvioi, että se oli toteu-
tettu huonosti ja 44 prosenttia, että se oli toteutettu hyvin. Tehtävien toteutumista koske-
vassa arvioinnissaan opettajat näyttäisivät olevan kriittisempiä kuin rehtorit. Niin kuin 
aikaisemmin todettiin, he olivat tyytyväisiä 28 tehtävän toteutumiseen. Merkille pantavaa 
on, että rehtoreista ¾ arvioi opettajien täydennyskoulutuksen järjestämisen toteutuneen 
vähintään melko hyvin, kun opettajista samaa mieltä oli vain hieman alle kolmannes. 
Sekä opettajat että rehtorit arvioivat huonoimmin toteutuneen opettajien sijaisten ohjauk-
sen opetustyössä sekä opettajien ja oppilaiden keskinäisten ristiriitojen selvittelyn.  

Rehtoreiden arviot tehtävien tärkeydestä ja niiden toteutumisesta ovat hyvin saman-
suuntaiset. Rehtoreiden mielestä tärkeimmät tehtävät myös on myös toteutettu parhaiten, 
esimerkiksi opettajien sijaisjärjestelyt ja työjärjestyksen laatiminen. Samoin opettajien 
arviot tehtävien tärkeydestä ja niiden toteutumisesta ovat hyvin samansuuntaiset. Tällai-
sia tärkeitä ja hyvin toteutuneita tehtäviä ovat esimerkiksi opettajien sijaisjärjestelyt,  
työjärjestyksen laatiminen ja määräysten selostamisen opettajille. Näyttäisi siltä, että teh-
tävien tärkeys ja niiden toteuttaminen ovat molempien ryhmien mielestä sopusoinnussa.  

Kyselylomakkeessa rehtoreita ja opettajia pyydettiin luettelemaan, mitkä kolme asiaa 
vaikeuttavat eniten koulun johtamista. Tähän kohtaan vastasi 17 rehtoria ja 11 opettajaa. 
Vastauksia saatiin rehtoreilta 44 ja opettajilta 26. Vastaukset on luokiteltu siten, että kaik-
ki vastaukset ovat järjestyksestä riippumatta samanarvoisia. Koulun johtamista vaikeutta-
vat eniten rehtorien mielestä tehtävän laaja-alaisuus (16), vanhempien suhtautuminen 
kouluun (7) ja opettajien asenne (6). Säästöt mainitsi vain kolme rehtoria. Opettajien mie-
lestä eniten koulun johtamista vaikeuttavat ongelmat vanhempien kanssa (6), opettajien 
asenne (4), resurssien puute (4) ja viranomaisten toimet (3). Molempien ryhmien mielestä 
rehtorin työtä vaikeuttaa joidenkin vanhempien toimintatavat (yhteistyöhaluttomuus, kas-
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vaneet vaatimukset) ja opettajien asenne (motivaation puute, opettajien väliset ristiriidat). 
Myös haastatteluissa nousi esille vanhempien kasvaneet vaatimukset ja vaikeus tehdä 
yhteistyötä joidenkin vanhempien kanssa sekä opettajien ristiriitainen suhtautuminen reh-
torin tehtävien hoitamiseen. 

8.4.2  Hollantilaisten rehtoreiden tärkeimmät tehtävät ja niiden 
toteutuminen opettajien ja rehtoreiden arvioimana 

Hollannin rehtoreille ja opettajille esitettiin samanlainen 39 kohdan tehtäväluettelo. Heitä 
pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeinä he pitivät esitettyjä tehtäviä ja kuinka hyvin rehto-
rit olivat hoitaneet esitetyt tehtävät. Seuraavassa tarkastelen rehtoreiden ja opettajien ar-
vioita rinnakkain, jotta voidaan verrata, arvioivatko molemmat ryhmät samat tehtävät 
tärkeimmiksi ja parhaiten toteutetuiksi. Hollannissa kyselyyn vastasi 18 rehtoria ja 17 
opettajaa. 

Seuraaviin tehtäväluetteloihin on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin tärkeyttä ilmaiseva keskiarvo.  

Rehtorit olivat yksimielisimpiä seuraavien tehtävien tärkeydestä tai turhuudesta rehto-
rin työssä: 

− yhteydenpitäminen valtion viranomaisiin 0,3 (3,1) 
− opettajien neuvominen ja ohjaaminen opetustyössä 0,7 (4,0) 
− opetussuunnitelman kehittäminen 0,7 (4,2) 
− työjärjestyksen laatiminen 0,8 (4,2) 
− koulutyölle asetettujen opetus- ja kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointi 0,8 (4,2). 

Eniten mielipiteet poikkesivat seuraavien tehtävien kohdalla: 

− valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 1,5 (3,8) 
− yhteyden pitäminen kouluvirastoon 1,5 (3,4) 
− koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 1,4 (3,6) 
− oppilashuollon organisointi 1,4 (2,9) 
− oppilasvalinnan organisointi 1,3 (3,7). 

 Opettajat olivat vastaavasti yksimielisimpiä seuraavien tehtävien tärkeydestä tai turhuu-
desta rehtorin työssä: 

− koulukuljetusten järjestäminen 0,7 (1,3) 
− opetuksen tuloksellisuuden arviointi 0,7 (4,1)  
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,8 (4,6) 
− yleiskuvan luominen siitä, miten oma kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 0,9 (4,2)  
− yhteydenpitäminen kouluvirastoon 0,9 (4,1). 

Eniten käsitykset hajosivat seuraavien tehtävien kohdalla: 

− koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 1,6 (3,8) 
− opettajien ja oppilaiden keskinäisten kiistojen selvittely 1,3 (4,1)  
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− talousarvion laatiminen 1,3 (4,2) 
− valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 1,2 (3,9) 
− koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 1,2 (4,2). 

Opettajilla ja rehtoreilla ei ollut yhtään samaan tehtävää, joiden tärkeydestä olisi vallinnut 
suurin yksimielisyys. Kummallakaan ryhmällä ei ollut kovinkaan yhtenäistä mielikuvaa 
rehtorin keskeisistä tehtävistä. Sen sijaan molemmissa ryhmissä mielipiteet jakautuivat 
samalla tavalla valtakunnallisten päättökokeiden valmistelun ja hoitamisen tärkeydestä. 

Taulukko 36. Hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot rehtorin 
tärkeimmistä tehtävistä (nr = 18, no =17).  

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,9 Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,6 

Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,8 Opettajien sijaisjärjestelyt 4,6 

Talousarvion laatiminen 4,6 Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,6 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4,5 Opettajien motivointi kouluyhtei- sönsä 
kehittämiseen 

4,5 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

4,5 Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4,5 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,5   

Taulukkoon 36 on koottu hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arvioinnit rehtorin tär-
keimmistä tehtävistä. Tärkeimpien tehtävien luettelo on molemmilla ryhmillä lähes sama. 
Opettajat ja rehtorit olivat samaa mieltä tärkeimmästä tehtävästä eli kokousten ja neuvot-
telujen valmistelu. Rehtoreista 44 prosenttia ja opettajista 59 prosenttia arvioi sen erittäin 
tärkeäksi tehtäväksi. Molemmissa ryhmissä vain 6 prosenttia oli sitä mieltä, että tehtävä 
on melko turha. Muita tärkeimpiä tehtäviä olivat  lukuvuosisuunnitelman laatiminen, ko-
kousten ja neuvottelujen johtaminen, opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen 
sekä opettajien sijaisjärjestelyistä huolehtiminen. Rehtorit pitivät talousarvion laatimista 
kolmanneksi tärkeimpänä tehtävänä. Vaikka tehtävä ei ole opettajien tärkeimpien tehtävi-
en listan kärkipäässä, niin heistäkin 77 prosenttia piti talousarvion laatimista vähintään 
melko tärkeänä tehtävänä.   
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Taulukko 37. Hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot rehtorin 
turhimmista tehtävistä (nr = 18, no =17). 

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Koulukuljetusten järjestäminen 1,5 Koulukuljetusten järjestäminen 1,3 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 3,0 Yhteydenpito valtion viranomaisiin 3,0 

Opetustyö hallintotehtävien ohella 3,0 Opettajien pitämien tuntien seuranta 3,1 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 3,0 Oppilasarvostelun seuranta 3,1 

Oppilashuollon organisointi 3,1 Oppilashuollon organisointi 3,2 

Yhteydenpito kunnan muihin 
viranomaisiin 

3,1 Yhteydenpito kunnan muihin  
viranomaisiin 

3,3 

Taulukossa 37 on esitetty hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot 
rehtorin turhimmista tehtävistä. Sen mukaan koulukuljetusten järjestämistä pidettiin mo-
lemmissa ryhmissä kaikista turhimpana tehtävänä. Sen hoitamista piti opettajista 78 pro-
senttia ja rehtoreista 58 prosenttia turhana tehtävänä. Muiksi turhimmiksi tehtäviksi arvi-
oitiin rehtorin oma opetustyö, opettajien tuntien seuraaminen, yhteyden pitäminen valtion 
viranomaisiin sekä oppilashuollon organisointi. Opettajista poiketen rehtoreista 71 pro-
senttia oli sitä mieltä, että oppilasarvostelun seuranta on vähintään melko tärkeä tehtävä. 
Opettajien pitämien tuntien seuranta jakoi rehtoreiden mielipiteet kahtia,  47 prosenttia 
heistä piti tehtävää vähintään melko turhana ja sama määrä vähintään melko tärkeänä 
tehtävänä. Sellaisia tehtäviä, jotka vähintään ¾ johtajista arvioi melko tärkeäksi tai tärke-
äksi tehtäväksi, oli 25. Opettajilla vastaava tehtävämäärä oli 24 tehtävää. Ainoastaan viisi 
tehtävää oli sellaisia, joita vähintään puolet rehtoreista ei pitänyt melko tärkeänä tai tär-
keänä. Sama määrä opettajista koki tällaisiksi seitsemää tehtävää. 

Rehtoreita ja opettajia pyydettiin luettelemaan rehtorin kolme tärkeintä tehtävää. 
Kaikki rehtorit vastasivat kysymykseen. Vastauksia tuli yhteensä 66 kappaletta. Vastauk-
set on luokiteltu siten, että kaikki vastaukset järjestyksestä riippumatta ovat samanarvoi-
sia. Rehtoreiden itsensä mielestä tärkeimmät tehtävät olivat arvioinnin toteuttaminen 
(14), opettajien neuvominen ja motivointi (8) ja opetussuunnitelman kehittäminen (5).  

Seitsemästätoista opettajasta 15 vastasi tähän kysymykseen. Kaikkiaan opettajilta tuli 
42 vastausta. Opettajien mielestä tärkeimmät rehtorin tehtävät olivat opettajien työn oh-
jaaminen (8), opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen (7), opetussuunnitel-
man kehittäminen (5) ja koulun toiminnan arviointi (3). Strukturoiduissa kysymyksissä 
arviointi oli yhdistetty yleiskuvan luomiseen koulusta. Rehtoreista 73 prosenttia ja opetta-
jista 63 prosenttia piti sitä tehtävää vähintään melko tärkeänä. Opettajien neuvominen ja 
motivointi oli strukturoiduissa kysymyksissä jaettu opettajien motivointiin kouluyhtei-
sönsä kehittämiseen sekä opettajien neuvomiseen ja ohjaukseen opetustyössä. Edellistä 
tehtävää piti vähintään melko tärkeänä rehtoreista 88 prosenttia ja opettajista 93 prosent-
tia ja jälkimmäistä rehtoreista 88 prosenttia ja opettajista 76 prosenttia. Opetussuunnitel-
man kehittämistä piti rehtoreista 94 prosenttia ja opettajista 93 prosenttia vähintään mel-
ko tärkeänä. 
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Alla oleviin tehtäväluetteloihin on merkitty yksimielisyyttä ilmaiseva keskihajonta ja 
sulkeisiin toteutumista ilmaiseva keskiarvo. Rehtorit olivat yksimielisimpiä seuraavien 
tehtävien toteutumisesta: 

− opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä 0,6 (3,7) 
− koulutyölle asetettujen kasvatustavoitteiden arviointi ja kehittäminen 0,6 (3,4) 
− yleiskuvan luominen siitä, miten kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 0,7 (3,2) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,8 (3,7) 
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen 0,8 (3,6) 
− opettajien sijaisten ohjaus opetustyössä 0,8 (3,6) 
− oppilasarvostelun seuranta 0,8 (3,9) 

Eniten arvioivat vaihtelivat seuraavien tehtävien toteutumisen suhteen:  

− tilastojen laatiminen 1,4 (3,1) 
− yhteyden pitäminen kouluvirastoon 1,4 (3,4) 
− oma opetustyö hallintotehtävien rinnalla 1,4 (3,2) 
− yhteyden pitäminen valtion viranomaisiin 1,3 (3,2) 
− koulukuljetusten järjestäminen 1,2 (2,6) 
− tiedon hankkiminen yksittäisten oppilaiden kouluongelmista 1,2 (3,8) 

Opettajat olivat vastaavasti yksimielisimpiä seuraavien tehtävien toteutumisesta: 

− opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä 0,6 (3,1) 
− koulutyölle asetettujen kasvatustavoitteiden arviointi ja kehittäminen 0,6 (3,4) 
− yleiskuvan luominen siitä, miten kouluyhteisö toimii ja sen arviointi 0,7 (2,9) 
− kokousten ja neuvottelujen valmistelu 0,8 (3,8) 
− kokousten ja neuvottelujen johtaminen 0,8 (3,6). 
− oppilasarvostelun seuranta 0,8 (3,3). 

Näkemykset hajosivat eniten seuraavien tehtävien toteutumisen suhteen: 

− tilastojen laatiminen 1,4 (2,5) 
− yhteyden pitäminen kouluvirastoon 1,4 (3,9) 
− oma opetustyö hallintotehtävien rinnalla 1,4 (3,4) 
− yhteyden pitäminen valtion viranomaisiin 1,3 (2,7) 
− tiedon hankkiminen yksittäisten oppilaiden kouluongelmista 1,2 (3,4) 
− palautteen antaminen opettajille 1,2 (3,9).  

Rehtoreiden ja opettajien näkemykset tehtävien toteutumisesta ovat hyvin samansuuntai-
set. Tehtävät, joissa rehtorit olivat yksimielisimpiä ovat samoja kuin tehtävät, joissa opet-
tajat olivat yksimielisimpiä. Myös tehtävät, jotka jakavat mielipiteitä, ovat suunnilleen 
samoja sekä rehtoreilla että opettajilla. Ainostaan koulukuljetusten järjestäminen ja pa-
lautteen antaminen opettajille nähdään hieman eri tavoin ryhmien sisällä. 
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Taulukko 38. Hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot parhaiten 
toteutuneista rehtorin tehtävistä (nr = 18, no =17). 

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Palautteen antaminen opettajille 4,4 Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4 

Lukuvuosisuunnitelman laatiminen 4,1 Opettajien sijaisjärjestelyt 3,9 

Talousarvion laatiminen 4 Yhteydenpito kouluvirastoon 3,9 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

3,9 Oppilasvalinnan organisointi 3,9 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 3,9 Yhteydenpito muihin kouluihin 3,8 

  Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 3,8 

Taulukossa 38 on esitetty hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot 
rehtorin parhaiten toteutuneista tehtävistä. Sen mukaan rehtorit näyttäisivät olevan opetta-
jiin verrattuna hieman tyytyväisempiä tehtäviensä hoitamiseen. Rehtorit olivat sitä mieltä, 
että he ovat onnistuneet parhaiten palautteen antamisessa opettajille. Rehtoreista 77 pro-
senttia piti tätä tehtävää myös vähintään melko tärkeänä. Opettajista sen sijaan puolet 
arvioi, että rehtorit olivat hoitaneet palautteen antamisen melko huonosti. Sekä opettajat 
että rehtorit pitivät yhtenä parhaiten toteutuneista tehtävistä lukuvuosisuunnitelman laa-
timista, joka myös oli molempien ryhmien tärkeimpien tehtävien joukossa. Rehtorit ar-
vioivat koulutarvikkeiden hankkimisen ja koululaitoksen kehityksen seuraamisen hieman 
tärkeämmäksi kuin niiden toteutumisen.  

Taulukko 39. Hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arviointien keskiarvot huonoimmin 
toteutuneista rehtorin tehtävistä (nr = 18, no =17). 

Rehtorit  Opettajat  

Tehtävä x  Tehtävä x  

Koulukuljetusten järjestäminen 2,4 Tilastojen laatiminen 2,5 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 3 Koulukuljetusten järjestäminen 2,6 

Yhteydenpitäminen kunnan muihin 
viranomaisiin 

3,1 Palautteen antaminen opettajille 2,7 

Koulua koskevaan tutkimustyöhön 
osallistuminen 

3,1 Yhteydenpito valtion viranomaisiin 2,7 

Tilastojen laatiminen 3,3 Opettajien pitämien tuntien seuranta 2,8 

Hollantilaisten rehtoreiden ja opettajien arvioinnit rehtorin huonoimmin toteutuneista 
tehtävistä on koottu taulukkoon 39. Taulukosta nähdään, että sekä rehtorit että opettajat 
arvioivat huonoimmin toteutuneiksi koulukuljetusten järjestämisen, yhteydenpidon valti-
on viranomaisiin sekä tilastojen laatimisen. Koulukuljetusten järjestäminen ja yhteyden 
pitäminen valtion viranomaisiin olivat molempien ryhmien arvioinneissa myös turhimpi-
en tehtävien luettelossa. Opettajat puolestaan pitivät heidän pitämiensä tuntien seuraamis-
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ta sekä turhana että huonosti toteutuneena rehtorin tehtävänä. Sellaisia tehtäviä, jotka 
vähintään ¾ rehtoreista arvioi toteutuneen vähintään melko hyvin, oli vain 6. Vastaava 
määrä opettajista piti vähintään melko hyvin toteutuneina 3:a tehtävää. Vähintään puolet 
rehtoreista oli sitä mieltä, että 25 tehtävää oli hoidettu melko hyvin tai hyvin. Opettajien 
enemmistö koki 17 tehtävää vähintään melko hyvin hoidetuiksi.  

Rehtoreiden arviot tehtävien tärkeydestä ja niiden toteutumisesta ovat hyvin saman 
suuntaiset, samoin opettajien arviot tehtävien tärkeydestä ja niiden toteutumisesta. Opet-
tajien ja rehtoreiden tärkeysarviointiprofiilit ovat hyvin lähellä tosiaan. Oppilasarvostelun 
seurannassa mielipiteet näyttäisivät eroavan selkeimmin. Rehtoreista 13 mutta opettajista 
41 prosenttia piti sitä melko turhana tai turhana tehtävänä.  

Kysymykseen johtamista haittaavista tekijöistä vastasi 15 rehtoria ja 7 opettajaa. Vas-
tauksia tuli rehtoreilta yhteensä 34 kappaletta ja opettajilta 18. Vastaukset on luokiteltu 
siten, että kaikki vastaukset järjestyksestä riippumatta ovat samanarvoisia. Eniten johta-
mista haittasi kyselyn mukaan se, että rehtorilla on liian paljon tehtäviä ja liian vähän 
aikaa (8), rahan puute (5) ja sijaisuuksien organisointi (4). Opettajien mielestä johtamista 
vaikeutti eniten se, että ministeriön asettamat säännöt ovat vaikeita toteuttaa ja aina muut-
tuvia (3), sekä liian niukka budjetti (2). Myös saksalaiset opettajat ja rehtorit pitivät reh-
torin tehtäväkenttää liian laajana. Toisin kuin saksalaiset kollegansa hollantilaiset rehtorit 
ja opettajat eivät sen sijaan kokeneet oppilaiden vanhempien toimintatapoja, kuten yhteis-
työhaluttomuutta ja kouluun kohdistamia vaatimuksia, johtamista hankaloittavana tekijänä.  



9 Tulosten arviointi ja loppuyhteenveto 

9.1  Tutkimuksen luotettavuudesta 

Tällä luotettavuusarvioinnilla pyritään saamaan vahvistus sille, että tutkimustulokset ei-
vät ole seurausta satunnaistekijöistä ja että tuloksista voidaan tehdä juuri ne tulkinnat, 
jotka tehtiin (Nummenmaa et al. 1997, 201). 

Tämän tutkimuksen päätehtävänä oli selvittää rehtorin tehtävät ja niiden toteutuminen. 
Tavoitteena oli myös kartoittaa rehtoreiden näkemykset tietyistä koulujohtamiseen vai-
kuttavista perustekijöistä ja kunnallisissa johtosäännöissä rehtorille määrätyistä tehtävis-
tä. Koulun johtamisen näkökulmaa laajennettiin tutkimalla koulun johtamista Saksassa ja 
Hollannissa. Koulu määriteltiin asiantuntijaorganisaatioksi, jonka kehittyminen edellyt-
täisi oppivan organisaation toimintaperiaatteiden käyttöönottamista. Kontekstuaalisen 
ajattelutavan mukaisesti johtajuus ja johtajan tehtävät nähtiin ympäristöönsä kulttuurisesti 
sidottuna ilmiönä.  

Tutkimus tehtiin rehtoreiden esimiehen näkökulmasta. Lähes 20-vuotinen kouluhallin-
tourani helpotti asioiden hahmottamista ja ymmärtämistä. Oman kokemuksen yhdistämi-
nen dokumenttien antamaan tietoon ja haastateltujen kertomuksiin auttoi suunnistamaan 
yksityistapahtumien viidakossa ja löytämään koulun johtamisen yleisiä piirteitä. Oman 
kokemuksen vaarapuolena voidaan pitää sitä, että tapahtumia vahvasti seuranneena ja 
rehtoreiden johtamista ohjanneena arvioi tuloksia kapeasti ja värittyneesti. Tätä olen yrit-
tänyt minimoida siten, että olen pyytänyt rehtoreita kommentoimaan tuloksia ja testannut 
näkemyksiäni rehtoreiden kanssa käydyissä keskusteluissa.  

Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja kyselylomaketta, jossa oli suljet-
tuja ja avoimia osioita. Haastattelu edustaa kvalitatiivista ja kyselylomake kvantitatiivista 
tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien käyttöä samassa 
tutkimuksessa on pidetty hyvänä siksi, että vain yhteen menetelmään pitäytyminen antaa 
usein tutkimuskohteesta yksipuolisen ja rajoittuneen kuvan (Cohen & Manion 1985, 
260). Eri menetelmien yhdistämiseen liittyy myös vaaroja. Useat tutkijat ovat nähneet 
ongelmana sen, että eri metodit vastaavat eri kysymyksiin, minkä vuoksi samasta tutki-
muskohteesta saatavat tutkimustulokset muodostuvat erilaisiksi (Cohen & Manion 1985, 
266, Patton 1990, 464, Siljander 1992 14–23). Tässä tutkimuksessa nähdäkseni erilaisten 
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menetelmien käyttö ei vaaranna tutkimuksen luotettavuutta, koska haastatteluilla ja kyse-
lylomakkeella selvitettiin hieman eri asioita. 

9.1.1  Haastatteluaineiston luotettavuuden arviointi 

Kvalitatiivisen aineiston analyysin suhteen voidaan erottaa kaksi tutkimussuuntaa, jotka 
suhtautuvat teoreettisen viitekehyksen käyttöön empiirisen aineiston yhteydessä eri ta-
voin. Toisen näkemyksen mukaan teoreettinen viitekehys ei saisi ohjata ken-
ttätyövaiheessa tutkijan tekemiä valintoja, toinen suuntaus taas edellyttää teoreettisen 
viitekehyksen määrittelemistä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Saksan ja Hol-
lannin koulun johtamisen viitekehystä ei ollut määritelty hyvin tarkasti etukäteen. Väljä 
viitekehys oli luotu kirjallisuuden, käytännössä hankitun koulunjohtamistietämyksen ja aikai-
sempien tutustumismatkojen avulla. Pyrkimyksenä oli tarkastella molempien maiden johta-
misjärjestelmiä mahdollisimman avoimesti. Vaikka olen tutustunut monien maiden koulujär-
jestelmiin ja vieraillut Saksan ja Hollannin kouluissa useita kertoja, tiettyjen asioiden syvälli-
sempää ymmärtämistä varten olisi ollut hyödyllistä selvittää tarkemmin jo etukäteen näiden 
maiden koulutusjärjestelmiä.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena aineiston teoreettinen edustavuus eli ai-
neistossa tulee olla tutkimusongelman kannalta olennaiset piirteet (Uusitalo 1991, 80). 
Kvalitatiivisen aineiston järjestelyssä ja analysoinnissa on tutkijan pyrittävä systemaatti-
suuteen, perusteltavuuteen, kattavuuteen, rationaalisuuteen ja totuudellisuuteen (Syrjälä 
& Numminen 1988, 118). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on koko tut-
kimusprosessia koskeva kysymys. Tutkimuksen tulosten esittelyssä olen pyrkinyt avoi-
muuteen ja antamaan lukijalle mahdollisuuden tarkastella tutkimuksen johdonmukaisuut-
ta mahdollisimman tarkalla analyysin kuvaamisella. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden määrittelyssä on käytetty myös kvantitatiivi-
seen tutkimukseen kehitettyjen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteitä. Reliabiliteetin eli 
toistettavuuden ja johdonmukaisuuden tai sisäisen yhtenäisyyden osoittamista laadulli-
sessa tutkimuksessa pidetään vaikeampana kuin validiteetin. Ulkoisella reliabiliteetilla 
tarkoitetaan sitä, miten samanlaisiin tuloksiin ko. tutkimuskohteessa toinen tutkija voi 
päästä. Sisäisessä reliabiliteetissa on kyse siitä, miten yksimielisiä samassa tutkimuksessa 
mukana olevat useat havainnoijat ja/tai tutkijat ovat tuloksista. (Syrjälä & Numminen 
1988, 143–145, Eskola & Suoranta 1998, 214–215). 

Haastattelua ja haastatteluolosuhteita on selvitetty tarkemmin kohdassa 6.2.3. Haastat-
telun luotettavuuden lisäämiseksi sama henkilö teki kaikki haastattelut. Haastattelujen 
purkamisessa käytettiin tuomarimenettelyä siten, että koko haastatteluryhmä osallistui 
purkuun. Samalla arvioimme kuulemaamme ja sen luotettavuutta, mutta myös haastatte-
luolosuhteita. Haastateltujen antamien vastausten perusteella voidaan olettaa, että uudis-
tetulla haastattelulla saataisiin hyvin lähes samanlaiset vastaukset. Tulkintojen luotetta-
vuutta voitiin nostaa sillä, että usea henkilö seurasi haastattelua ja osallistui aineiston 
purkuun (tutkijatriangulaatio).  

Validiteetilla tarkoitetaan yleensä tieteellisten löydösten tarkkuutta, ts. sitä missä mää-
rin tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset vastaavat sitä todellisuutta mistä ne on otettu. 
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Usein puhutaan lähinnä sisäisestä ja ulkoisesta validiteetista. Sisäinen validiteetti määräy-
tyy siitä, missä määrin tutkimusraportti vastaa osallistujien näkemyksiä ja määritelmiä 
tutkitusta kohteesta. Tällöin sisäisen validiteetin nostamiseksi on tutkijan erityisesti kiin-
nitettävä huomiota vaikutuksiin, joita hänellä itsellään on tutkimuskohteeseen. (Syrjälä & 
Numminen 1988, 136–142, Eskola & Suoranta 1998, 212-214). Haastatellut tehtiin vain 
kerran, ja vaikka olimme tavanneet osan haastateltavista aikaisemminkin, ei näillä teki-
jöillä ollut haastattelutyöryhmän jäsenten mielestä vaikutusta annettuihin vastauksiin. 
Tulosten luotettavuutta olisi voitu lisätä, jos haastatetuilla olisi ollut mahdollisuus kom-
mentoida saatuja tuloksia. Pitkistä välimatkoista johtuen tämä ei ollut mahdollista. 

Ulkoisen validiteetin arviointi puolestaan edellyttää sen tarkastelua, missä määrin tut-
kijan tutkimuksensa perusteella muodostamat oletukset ja käsitteet on siirrettävissä toi-
seen tilanteeseen. Tulosten siirrettävyys toiseen kontekstiin riippuu siitä, miten samankal-
taisia tutkittu ympäristö ja sovellusympäristö ovat. Johtopäätöksiä siirrettävyydestä ei voi 
tehdä yksin tutkija, joka tuntee ainoastaan tutkimusympäristön, vaan vastuu sovellusar-
von arvioimisesta tulee myös tutkimustulosten hyödyntäjälle. Laadullisen tutkimuksen 
tulosten siirrettävyyden sijasta puhutaan myös tulosten yleistettävyydestä. Tutkimuksen 
luotettavuuteen vaikuttaa myös muissa vastaavissa tutkimuksissa saadut tulokset. (Emt.) 

Haastatteluaineisto analysoitiin etsimällä tutkimusongelmaa valaisevia samankaltai-
suuksia ja teemoja. Analyysiyksikköinä käytettiin pääasiallisesti rehtoreiden ja koulutoi-
menjohtajien kuhunkin kysymykseen antamia vastauskokonaisuuksia. Tulosten siirtämis-
tä vaikeuttaa haastateltavien suhteellisen pieni määrä ja maiden kokoon nähden alueelli-
nen suppeus. Arvioisin kuitenkin, että tuloksia voidaan varovaisesti yleistää, koska sa-
mantyyppisiä näkemyksiä tuli useilta haastateltavilta toisin sanoen vastauksissa oli löy-
dettävissä kyllääntymistä. Haastateltavien näkemykset esimerkiksi rehtoriksi hakeutumi-
sen syistä tai heihin kohdistuvista odotuksista vastaavat muissa tutkimuksissa saatuja 
tuloksia (Vrt. esim. Isosomppi 1996, Kurki 1993). Vastaukset noudattivat myös tutkijan 
omassa työssä syntyneitä näkemyksiä rehtoreiden työstä.  

9.1.2  Kyselyn luotettavuuden arviointi 

Kyselylomakkeella selvitettiin esitettyjen tehtävien tärkeyttä ja  toteutumista. Tämän li-
säksi pyydettiin opettajia ja rehtoreita luettelemaan kolme rehtorin tärkeintä tehtävää ja 
kolme eniten johtamista vaikeuttavaa tekijää. Rehtoreilla ja opettajilla oli myös mahdolli-
suus esittää muuta rehtorin toimintaan liittyvää. Asenneväittämillä selvitettiin, miten reh-
torit  suhtautuvat tavoitteisiin, asemaansa, koulutuksen riittävyyteen, kouluun kohdistet-
tuihin odotuksiin, tehtävistään suoriutumiseen, mahdollisuutensa vaikuttaa koulutyöhön, 
työskentelyyn opettajien kanssa sekä resurssien hankintaan.  

Tehtävien tärkeys ja toteutuminen asetettiin kyselylomakkeessa samalle sivulle. Tämä 
olisi saattanut vääristää erityisesti tehtävien toteutumisarvioita. Lomaketta laadittaessa 
rehtoreiden kanssa keskusteltiin tästä ongelmasta. He pitivät kuitenkin parempana ja jopa 
luotettavuutta lisäävänä tekijänä rinnakkain asettamista. Kysymysten asettaminen peräk-
käin olisi pidentänyt lomaketta niin paljon, että se olisi saattanut alentaa ainakin vastaa-
mishalukkuutta. Lomakkeita koodattaessa saatoin havaita, että yhdenmukaisuutta ei ollut 
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havaittavissa vaan rehtorit ja opettajat näyttivät vastaavan molempiin kohtiin omina osi-
oinaan. Esitetyt tehtävät ilmeisesti kattoivat rehtorin keskeiset tehtävät riittävän hyvin, 
koska kohtaan muuta ei tullut uusia tehtäviä.  

Hollannin ja Saksan rehtoreiden haastattelujen päätteeksi tiedustelin joiltakin rehto-
reilta, mitä mieltä he olivat lomakkeen kysymyksistä. Esimerkiksi erään saksalaisen luki-
on rehtori, joka itse on väitellyt ja toiminut rehtoriyhdistyksen puheenjohtajana pari-
kymmentä vuotta, totesi lomakkeen muuttajat sellaisiksi, joita hän itsekin käyttäisi. Myös 
suomalaiset rehtorit pitivät kysymyksiä selkeinä, mutta joidenkin tehtävien tärkeyden ja 
toteutumisen arviointia he pitivät vaikeana, koska kaikilla opettajilla, varsinkaan uusilla, 
ei saata olla riittävästi tietoa, mitä kaikkea rehtori on käytännössä tehnyt. Saman ongel-
man voi olettaa olevan vain vähän aikaa rehtorina toimineilla.  Tätä ongelmaa pyrittiin 
lieventämään ajoittamalla kysely lukuvuoden loppupuolelle. Joidenkin opettajien ja reh-
toreiden lomakkeissa oli maininta tehtävien liiasta laaja-alaisuudesta. Tehtävien laajuu-
desta keskusteltiin jo lomaketta kommentoineiden rehtoreiden kanssa, mutta koska muut-
tujien määrä haluttiin pitää kohtuullisena, päädyttiin laaja-alaisuuteen. Jatkotutkimuksissa 
kyselylomaketta voisi kehittää jättämällä joitakin tehtäviä pois ja jakamalla tehtäviä pie-
nempiin osiin sekä lisäämällä avoimia osioita. Kyselyä kannattaisi täydentää myös tar-
kentavilla haastatteluilla.  

Kyselylomakkeiden toimittaminen Lüneburgin,  Ludwigslustin ja Länsi-Frieslandin 
koulujen opettajille ja rehtoreille jäi hieman liian sattumanvaraiseksi. Yhteyshenkilöiden 
kanssa olisi pitänyt vielä tarkemmin sopia, mihin kouluihin ja kuinka moneen kouluun he 
lomakkeita lähettävät. Vaikka tavoitteena oli, että  yhteyshenkilöt toimittivat lomakkeet 
niihin kouluihin, joiden johtajia olimme menossa haastattelemaan, he olivat lähettäneet 
osan myös muihin kouluihin. Tämä saattoi vaikuttaa Saksan ja Hollannin palautuspro-
senttien alhaisuuteen. Osaltaan tätä edesauttoi myöhäinen kevät, ja se että Saksassa alkoi 
vierailumme loppupuolella kouluissa lyhyt loma. Todennäköistä on myös se, että osa 
opettajista ja koulun johtajista ei kokenut kovin tärkeäksi vastaamista Suomesta tehtyihin 
kyselyihin. Tämän tutkimuksen kokemusten perusteella ulkomaisten kohteiden tutkimi-
seen kannattaisi käyttää mieluummin haastattelua ja selvittää perusasiat kyselylomakkeel-
la. Tutkimuksen luotettavuutta voisi parantaa, jos olisi mahdollista käydä samoissa kou-
luissa useamman kerran. Sähköpostin käytön yleistyminen helpottaa tulevaisuudessa yh-
teyden pitämistä tutkittaviin kouluihin. 

Pohjois-Savossa kysely suoritettiin maalis–huhtikuussa 1998. Kyselyn ajankohta sijoi-
tettiin lukukauden keskelle, koska lukukauden alut ja loput ovat kaikista kiireisintä aikaa. 
Yläasteen opettajilla on todettu olevan marras–joulukuussa yhtä paljon stressiä kuin tou-
kokuussa (Ojanen 1982, 78). Myös ylioppilaskirjoitukset pyrittiin ottamaan huomioon 
niin hyvin kuin mahdollista. Korkea vastausprosentti ja tunnolliset vastaukset osoittavat, 
että kyselyn ajankohta ajoitettiin oikeaan kohtaan. Osaltaan korkeaan vastausprosenttiin 
vaikutti myös se, että Pohjois-Savon opettajien ammattiyhdistykseltä ja rehtoriyhdistyk-
seltä oli saatu tutkimusta puoltavat lausunnot.  

Huolimatta mittarin korkeasta reliabiliteetista johtopäätösten tekemisessä saatetaan 
päätyä harhaan (Lehtinen 1991, 24–25). Tämän tutkimuksen tulokset perustuvat opettaji-
en ja rehtoreiden subjektiivisiin arviointeihin, mikä luonnollisesti asettaa tutkimuksen 
luotettavuudelle tietyt rajat. Luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että rehtorit arvioivat 
omaa toimintaansa. Eri rehtoreilla ja myös opettajilla on todennäköisesti erilainen, omaan 
henkilöhistoriaansa perustuva näkökulma kunkin tehtävän tärkeyteen ja tehtävien hoita-
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misen toteutumiseen. Tutkimuksen suorittamisen aikoihin yleinen koulun arviointi oli 
vasta käynnistymässä, joten kaikilla rehtoreilla ja opettajilla ei todennäköisesti ollut ko-
kemusta koulun ja sen johtamisen systemaattisesta analysoinnista. Tässä tutkimuksessa ei 
ollut mahdollista selvittää näitä tekijöitä. Opettajien ja rehtoreiden vastauksia verrattaessa 
voidaan olettaa, että rehtorit vastaavat tehtävien toteutumiseen myönteisemmin kuin mitä 
todellisuus on (vrt. Heinonen 1994, 136).  

Kyselylomaketutkimusten ongelmana on se, että vastaukset annetaan usein pinnalli-
sesti, kiireessä ja että syvällisempiä vastauksia ei ole mahdollista antaa (vrt. Hämäläinen 
1982, 95). Kouluihin suunnattujen tutkimusten kohdalla tätä voidaan pitää monia muita 
organisaatioita suurempana riskinä, koska rehtorit ja opettajat joutuvat lukuvuoden aikana 
vastaamaan hyvin moniin tiedusteluihin, kyselyihin ja tutkimuksiin. Luotettavuuteen vai-
kuttaa lisäksi se, että ihminen reagoi mittauksiin tarkoituksellisesti ja pyrkii toteuttamaan 
päämääriään ja antamaan itsestään tietynlaisen kuvan. Vastauksia ei voida kuitenkaan 
pitää väärinä. Niihin on suhtauduttava varauksellisesti ja pidettävä niitä subjektiivisina 
osatotuuksina. 

Tehtävien tärkeyttä ja toteutumista olisi voitu arvioida todellisessa johtamistilanteessa 
esimerkiksi käyttämällä observointia ja haastattelua. Tällä menetelmällä tutkimus olisi 
kuitenkin ollut hankala toteuttaa muutoin kuin tapaustutkimuksena, ja sekin olisi vaatinut 
erittäin pitkän seurannan. Kyselylomakkeen vastaamiseen liittyvistä luotettavuusongel-
mista huolimatta pidin kuitenkin parempana käyttää menetelmänä poikkeusleikkauksen 
omaista tarkastelua ja tutkittavien omaa pitkäaikaista kokemusta kuin pitkittäistutkimus-
ta. Tehtävien tärkeysluokittelun luotettavuutta pyrittiin lisäämään avoimilla osioilla. Kos-
ka avoimella kysymyksellä saatiin samansuuntaiset vastaukset kuin strukturoiduista ky-
symyksistä, pystyttiin tutkimuksella mielestäni selvittämään, mitkä rehtorin tehtävät ovat 
tärkeimpiä  pohjoissavolaisten rehtoreiden ja opettajien mielestä ja miten ne ovat toteutu-
neet sekä eroavatko opettajien ja rehtoreiden näkemykset toisistaan.  

Tilastollisen tutkimuksen yleistämisessä on kyse siitä, kuinka hyvin otosta koskevat 
tutkimustulokset kuvaavat suurempaa populaatiota, josta otos on. Otantamenetelmänä 
käytettiin ositettua otantaa (esim. Kari & Huttunen 1981, 124–126). Otanta on selvitetty 
osiossa 6.2.4.2. Saksan ja Hollannin kyselyn tuloksia ei voida yleistää aineiston pienuu-
den ja alueellisen suppeuden vuoksi. Kyselyllä ja haastatteluilla kuitenkin saavutettiin tut-
kimuksen tälle osalle asetetut tavoitteet eli suomalaisen koulun johtamisen asemoiminen 
saksalaiseen ja hollantilaiseen johtamiseen verrattuna. Tätä tutkimusta voidaan käyttää 
myös pohjana selvitettäessä tarkemmin ja laajemmin näiden maiden koulujen johtamista. 

Vaikka Itä-Suomen lääninhallituksen tilastoista ei selvinnyt koulunjohtajien tarkkaa 
määrää ja sukupuolijakaumaa, otannan alueellisen ja kouluasteittaisen jakautumisen pe-
rusteella voidaan olettaa, että varsinainen tutkimusjoukko vastaa Pohjois-Savon koulujen 
opettajia ja koulun johtajia. Tulokset voidaan siis yleistää koskemaan ainakin koko Poh-
jois-Savoa. Koska tämän tutkimuksen tulokset ovat pääosin samansuuntaisia kuin muissa 
vastaavanlaisissa tutkimuksissa saadut tulokset, uskon, että tuloksia voidaan käyttää 
muuallakin Suomessa, kun määritellään rehtorin tehtäviä.     
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9.2  Tulosten tarkastelu ja jatkotutkimussuositukset 

9.2.1  Koulun johtamisesta ja johtamiseen vaikuttavista tekijöistä 

Kasvattamisen ohella koulun perustehtävä on soveltaa, säilyttää ja välittää tietoa. Koulun 
toiminnalle on tyypillistä ristiriita tarkoin määritellyn tehtävän, aseman ja vastuuseen 
perustuvan kontrollin sekä asiantuntemukseen pohjautuvan autonomian ja alhaisen sisäi-
sen riippuvuuden välillä. Koulun tavoitteiden todettiin perustuvan yhteiskuntapoliittisiin 
päämääriin. Koulun johtaminen määriteltiin rehtorin toimenpiteiksi, joiden avulla saavu-
tetaan kouluorganisaatiolle asetetut ja sen itse asettamat tavoitteet. Koululle asetetut ta-
voitteet ovat kuitenkin usein abstraktiset, epämääräiset ja jopa ristiriitaiset. Käytännössä 
on ollut hyvin vaikea arvioida, mitkä yhteiskunnan asettamat tavoitteet on saavutettu ja 
miten hyvin.  

Koulun johtamiseen vaikuttaviksi perustekijöiksi määriteltiin organisaatio, yksilö, yh-
teiskunta, resurssit, tavoitteet, tulokset ja arviointi. Asenneväittämillä selvitettiin rehtorin 
koulutuksen, roolin, aseman ja toimintaedellytysten sekä koulun tavoitteiden ja resurssien 
vaikutukset koulun johtamiseen.   

Päätösvallan siirtämisen keskeisenä ajatuksena on ollut, että kun koulun kehittämisen 
ja tavoitteiden toteuttamisen päävastuu siirtyy koulun johdolle, korostuu johtajan aito 
vastuu tuloksista. Myös tavoitteet oletetaan saavutettavan paremmin, kun koulukohtaiset 
toimintatavat ja tavoitteet määritellään alueellisten, paikallisten ja koulukohtaisten olo-
suhteiden perusteella. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että delegoinnin keskeinen 
tavoite on saavutettu ainakin Pohjois-Savossa. Rehtoreilla on kokonaisvastuu koulun 
toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta.  

Rehtoreiden ja koulunjohtajien täydennyskoulutuksessa ei enää 1990-luvulla ole ollut 
valtakunnallisesti yhtenäistä järjestelmää. Kunnat ovat vastanneet täydennyskoulutukses-
ta joko järjestämällä itse koulutuksen tai lähettämällä rehtorit esimerkiksi Rehtorit ry:n, 
Kunnallisopiston tai lääninhallituksen koulutustilaisuuksiin. Valintaan liittyvät pätevyys-
vaatimukset ja hajautettu täydennyskoulutusjärjestelmä näyttäisivät muodostavan hyvän 
perustan koulun johtamiseen ainakin Pohjois-Savossa, jossa valtaosa rehtoreista pitää 
koulutustaan riittävänä koulun johtamiseen. Eniten rehtorit kaipaavat koulutusta opetuk-
sen ohjaamiseen liittyvissä asioissa. Tulos on samansuuntainen opetushallituksen teettä-
mien tutkimusten kanssa. Niissä (ks. Jakku-Sihvonen  & Salmensuu 1994, 154, Jakku-
Sihvonen & Rusanen 1999, 98) todettiin, että lukion rehtoreista reilusti yli puolella on 
riittävästi johtamiskoulutusta. Kaikkien kouluasteiden rehtorit arvioivat tarvitsevansa 
eniten koulutusta henkilöstöjohtamiseen, pedagogiseen johtamiseen, oppilaitoksen itsear-
viointiin, oppilaitoksen sisäiseen yhteistyöhön, opetussuunnitelmaan, yhteistyöhön eri 
sidosryhmien välillä ja oppilasarviointiin liittyvissä asioissa (emt).  

Ilmeisesti koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen on edistänyt rehtoreiden 
mahdollisuuksia ohjata oppisisältöjen muodostamista, koska pohjoissavolaisista rehto-
reista lähes ¾ voi vaikuttaa riittävästi siihen, mitä opetetaan. Lähes joka toinen rehtori 
kokee voivansa vaikuttaa myös opettajien työn sisältöön. Vaikutusmahdollisuudet vä-
henevät siirryttäessä ala-asteelta lukioon. Puolet rehtoreista ilmoitti käyttävänsä pedago-
giseen johtamiseen liian vähän aikaa. Osassa kouluja opettajat näyttävät edelleen koros-
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tavan luokkatyöskentelynsä autonomisuutta ja vastaavasti rehtorit eivät ole löytäneet kei-
noja, kuinka he voivat vaikuttaa luokkahuonetyöskentelyyn. Näissä kouluissa ei ole pääs-
ty oppivan organisaation periaatteiden mukaiseen yksityisen ja julkisen areenan läheisyy-
teen. Tehtävän vaikeutta lisää se, että rehtoreilla ja opettajilla on usein samantasoinen 
pedagoginen koulutus. Boström ja Kokkonen (1991, 95) neuvovatkin rehtoreita, että he 
voisivat ohjata opettajia lähtemällä liikkeelle yksittäisten opettajien käsityksestä omasta 
opettajan tehtävästään. Sen jälkeen on helpompi vierailla luokissa ja käydä seurantakes-
kusteluja. Opetuksen kehittäminen on niin opettajan kuin rehtorinkin keskeisimpiä tehtä-
viä.  Jatkotutkimuksilla voitaisiin selvittää, mitä opetuksen ohjaamisen tulisi olla ja miten 
rehtorit voisivat toteuttaa sen parhaiten. 

Pohjoissavolaiset rehtorit ovat sitä mieltä, että heillä on vaikeuksia hoitaa kaikki heiltä 
edellytetyt tehtävät. Vaikeus selviytyä kaikista tehtävistä aiheutuu erityisesti koulun joh-
tamisen laaja-alaisuudesta, tehtävien suuresta määrästä ja jo organisaatiotarkastelun yh-
teydessä todetusta koulujen hallinnon liiallisesta kapeudesta. Myös opettajilla on saman-
lainen näkemys rehtorin tehtäväkenttä liiallisesta laajuudesta. Pienten ala-asteiden johta-
jilla on kaikista vähiten aikaa varsinaiseen koulun johtamiseen. Tämä johtuu siitä, että 
heidän työajastaan suurin osa kuluu opettamiseen. Suomessa opetusvelvollisuuden määrä 
riippuu koulun koosta, mitä suurempi koulu sitä pienempi opetusvelvollisuus ja sitä 
enemmän aikaa johtajalla on hoitaa varsinaisia johtajan tehtäviä.  

Rehtorin rooliin kohdistuvat erilaiset odotukset ja vaatimukset vaikuttavat siihen, että 
heidän on vaikea toteuttaa työtään etukäteissuunnitelmien mukaisesti. Pienten ala-
asteiden johtajat pystyivät noudattamaan paremmin suunnitelmiansa kuin yläasteen rehto-
rit. Tämä selittyy sillä, että pienten ala-asteiden rehtoreiden työpäivästä suurin osa on 
opetusta, joka toteutuu työjärjestyksen mukaisesti, ja että pienissä kouluissa on koulun 
koosta johtuen suhteellisen vähän yllättäviä tapahtumia. Tehtävien liiallinen määrä ja vai-
keudet hoitaa ne kaikki näyttäisivät yleisesti liittyvän kaikkialla rehtoriuteen eri maiden koulu-
tusjärjestelmien erilaisuudesta huolimatta (ks. esim. Bucley 1985, 1, Bezzina 1998, 249). 

Koulujen toiminnan kehittyminen ja johtajien mahdollisimman hyvä johtaminen edel-
lyttävät, että rehtorit voisivat delegoida johtajuutta ja vastuuta esimerkiksi projektien 
muodossa. Yhdessä työskenteleminen tekee johtamisen helpommaksi ja tehokkaammak-
si, koska rehtori voi jakaa tehtävien suunnitteluvastuun ja toteuttamisen useammalle hen-
kilölle. Opettajat sitoutuvat myös paremmin päätöksiin, kun he saavat olla nykyistä pa-
remmin valmistelemassa ja päättämässä asioista. Tiimien vaikutusta opettajien yhteistyön 
lisäämiseksi on tutkittu (esim. Wilman 2001), mutta jatkotutkimuksilla voitaisiin selvittää 
myös sitä, miten tiimijohtamisen tai yhteisöllisyyden edistämisellä voitaisiin kehittää 
koulun johtamista. Tärkeää olisi myös arvioida, miten nykyistä yleissivistävien koulujen työ-
aikajärjestelmää tulisi muuttaa, jotta koulujen toimintojen uudistuminen mahdollistuisi. 

Nykyisessä hallintokulttuurissa koulun itsenäinen päätöksenteko, vastuu toiminnasta 
ja tuloksista asettavat koko ajan uusia haasteita. Tämä lisää rehtorin työn rasittavuutta ja 
ristiriitaisuutta. Mahlamäki-Kultanen (1998, 127) havaitsi, että monien rehtoreiden on 
vaikea hyväksyä hallinnollisia uudistuksia ja kasvatuksen haasteiden loputonta moninai-
suutta. Kaikki edellä olevat tekijät vaikuttavat rehtoreiden haluun siirtyä enneaikaisesti 
eläkkeelle. Ojasen (1985, 31) mukaan rehtorin työn rasittavimmat stressitekijät ovat: 

− suostuminen valtion ja kunnan kouluorganisaatiota koskeviin sääntöihin ja koulutus-
politiikkaan 
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− tunne, että kokouksiin kuluu liian paljon aikaa 
− pyrkimys tehdä raportit ja paperit ajoissa 
− yritys saavuttaa yleistä hyväksymistä ja taloudellista tukea koulun ohjelmien toteutta-

miseksi 
− yritys ratkaista opettajien ja vanhempien väliset konfliktit 
− omaan henkilökuntaan kuuluvan opettajan arvioiminen 
− päätösten tekeminen koskien tuttuja ihmisiä 
− tunne, ettei työpaine hellitä normaalin päivätyön puitteissa 
− äärimmäisen korkeiden standardien asettaminen omaan suoriutumiseensa ja itseensä 

henkilönä 
− puhelimen aiheuttamat keskeytykset. 

Ojasen löytämät stressiä aiheuttavat tekijät näyttäisivät edelleen sopivan varsin hyvin 
myös nykyiseen kouluun.  

Pohjoissavolaisten opettajien mielestä yksi tärkeimmistä koulun johtamista vaikeutta-
vista tekijöistä on opettajien väliset ristiriidat ja asenteet. Myös saksalaiset ja hollantilai-
set opettajat nostivat saman ongelman esille. Ilmeisesti opettajien väliset ristiriidat ovat 
kaikkien koulujen arkea, koska esimerkiksi Leithwood et al. (1994, 46–47) ovat toden-
neet, että myös kanadalaiset ensimmäisen ja toisen asteen koulujen rehtorit pitivät suu-
rimpina ongelmien aiheuttajaryhminä opettajia, koulurutiineja, oppilaita ja vanhempia. 
Opettajaryhmän ongelmia olivat mm. vaikeus sopia tehtävien hoitamisesta ja opettajien 
keskinäiset ristiriidat. Mielenkiintoista on, että pohjoissavolaisten rehtoreiden vastauksis-
sa oli myös mainintoja opettajien välisistä ristiriidoista, mutta heistä kuitenkin lähes 
kaikki (90 %) ilmoittivat, että heidän on helppo työskennellä opettajien kanssa. On ilmei-
sestä, että pohjoissavolaiset rehtorit eivät koe opettajakunnan sisällä olevia ongelmia sa-
malla tavalla koulun johtamista vaikeuttavana tekijänä kuin opettajat tai he eivät ole niin 
hyvin tietoisia opettajien välisistä ristiriidoista. Mahdollista myös on, että opettajat toimi-
vat johtajan läsnäollessa eri tavalla kuin keskenään.  

Opettajien vastausten perusteella voidaan päätellä, että erityisesti joidenkin yläasteen 
ja lukion rehtoreiden oma johtamistapa haittaa koulun johtamista. Kyvyttömyys johtaa 
koulua on ongelmallista niin oppilaille, opettajille kuin rehtorille itselleenkin. Oma ko-
kemukseni rehtoreiden kanssa työskentelystä vahvistaa opettajien havainnon. Pientä osaa 
rehtoreista voisi kuvata yksinvaltiaiksi ja yhteistyöhön kykenemättömiksi, jotkut rehtorit 
taas ovat vetäytyneet roolistaan sivuun ja passiivisuutensa  takia menettäneet todellisen 
johtajuutensa. 

Vaikka tehtävien ja päätösvallan delegointi ovat olleet välttämättömiä koulun kehitty-
misen kannalta, rehtorin näkökulmasta suomalainen päätöksentekojärjestelmä ja lainsää-
däntö ovat liian hajanaisia ja tulkinnanvaraisia. Yhteiskuntaa kehitettäessä olisi muistet-
tava, että koulu ei voi toimia kaikkien yhteiskunnallisten ongelmien korjaajana ja pää-
määrien toteuttajana. Keskushallinnon tulee  nykyistä paremmin huolehtia keskeisistä 
valtakunnallisista koulutuspoliittisista linjauksista ja säilyttää itsellään päätösten selke-
ämpi koordinointi. Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa rehtorit odottavat selkeämpiä 
tavoitteita, toimintaohjeita ja -valtuuksia. On toivottavaa, että koulutoimen lainsäädän-
nön, arvioinnin ja opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä aloitettu koulutuspolitiikan 
yhtenäistäminen tulee selkeyttämään myös rehtorin työtä. Samalla keskushallinnosta läh-
tevää ohjausta on tarpeen lisätä. Uudistuksia tehtäessä tulisi kuitenkin välttää sitä, että 
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keskittäminen viedään liian pitkälle. Jatkotutkimuksilla olisikin mielenkiintoista selvittää, 
mitkä tehtävät olisi tarkoituksenmukaista hoitaa nykyistä keskitetymmin ja mitkä tehtävät 
voitaisiin hoitaa enemmän kunta- ja koulukohtaisesti. 

9.2.2  Tehtävien tärkeys ja toteutuminen 

Saksalaisten ja hollantilaisten rehtoreiden itsensä mielestä heidän tehtävänään on johtaa 
ja valvoa koulun sisäistä organisaatiota, taloutta, opetusta, tulkita koulun ulkopuolelta 
tulevia sääntöjä sekä välittää koulun tavoitteet ja tarpeet esimiehille. Rehtori huolehtii 
siitä, että koulu hoitaa opetus- ja kasvatustyönsä hyvin ja että kolmiyhteys (vanhemmat, 
opettajat ja oppilaat) toimii saumattomasti. Rehtorin tulee tasapuolisesti ottaa huomioon 
kaikkien osapuolten oikeudet. Hän on koulun julkisivu ja koordinaattori, joka huolehtii 
siitä, että koulu toimii häiriöttä. Pitämällä yhteyttä opettajiin ja oppilaisiin hän tietää, mitä 
oppilaat ja opettajat tekevät. Johtajan ei kuitenkaan pidä hoitaa kaikkea yksin, vaan tehtä-
viä ja vastuuta on myös osattava jakaa. Hänen tulee raportoida koulutoimenjohtajalle 
koulussa olevista ongelmista, toimia suodattimena koulun ja esimiesten välillä sekä hoi-
taa koulun hallinnolliset tehtävät.  

Saksalaisten ja hollantilaisten rehtoreiden esittämät näkemykset rehtorin tehtävistä 
vastaavat melko hyvin kirjallisuudessa esitettyjä tehtäväkuvauksia. Luonnollisesti nämä 
kuvaukset ovat kapea-alaisempia kuin ne määritelmät, joita koulun johtamista koskevissa 
tutkimuksissa on käytetty, mutta ne antavat kuitenkin hyvän kuvan johtajan tehtävistä 
käytännön koulutyössä. Tehtäväkuvauksissa tulee hyvin esille niin tehtävä- kuin henki-
löstöjohtamiseen liittyvät tehtävät. Saksalaiset ja hollantilaiset rehtorit korostivat henki-
lökunnan mukaanottamisen tärkeyttä päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä.   

Suomalaisen rehtorin tehtävät on perinteisesti määritelty laissa ja asetuksissa. Niitä on 
täydennetty kuntakohtaisilla johto- ja toimintasäännöillä. Keskeisimpien tehtävien mää-
rittelemisellä säädöksin on haluttu varmistaa tehtävien yhtenäisyys koko valtakunnassa. 
Yleiset johtamistoimet, kuten suunnittelu, organisointi, kommunikointi, johtaminen, hen-
kilökunnan hankinta, motivointi, koordinointi, raportointi, budjetointi ja evaluointi, on 
kansakoulusta lähtien korvattu määritelmällä, jonka mukaan johtajan tehtävät koostuvat 
johtamis-, valvonta-, ohjaus-, seuranta- ja valmistelutehtävistä. Tehtäväluettelot olivat 
varsin yksityiskohtaiset aina vuoden 1991 peruskoulu- ja lukiolain uudistamiseen saakka.  

Normien purkaminen, tehtävien delegointi ja 1990-luvulla toteutettu koulutoimen hal-
linnon supistaminen ovat lisänneet rehtorin tehtäviä ja vastuuta. Lakien, johtosääntöjen ja 
johtajuustutkimusten perusteella löytyi yli 80 erilaista johtajalle määrättyä tehtävää. Poh-
joissavolaiset kunnat olivat antaneet johtajille 59 erilaista tehtävää. Osa niistä oli sellai-
sia, jotka oli jo laissa määritelty rehtorin tehtäviksi. Kun vertailtiin Pohjois-Savon kuntien 
johtosääntöjä, niin havaittiin, että suppeimmillaan rehtorille oli määrätty vain 2 tehtävää, 
laajimmillaan niitä oli 18. 

Rehtorin tehtävien lopullista ja tarkkaa määrää on mahdoton arvioida, koska joissakin 
kunnissa tehtäviä on mahdollista subdelegoida erillisillä viranhaltijapäätöksillä. Yksittäi-
sen rehtorin tehtävien määrä riippuu myös koulun koosta, hallintohenkilökunnan määräs-
tä sekä koululautakunnan, kouluviraston ja johtokuntien päätäntävallasta sekä myös reh-
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torin ja muiden hallintokuntien välisestä tehtäväjaosta. Lisäksi rehtorin omat intressit 
vaikuttavat tehtävien lopulliseen laajuuteen ja määrään. Tehtäväluetteloiden tehtävät ovat 
lähinnä tehtäväjohtamistyyppisiä. Rehtorit on vastuutettu huolehtimaan tehtävien täytän-
töönpanosta ja toiminnan lainmukaisuudesta, mutta ei esimerkiksi ihmissuhteista, henki-
löiden osaamisen yhteensovittamisesta eikä yhdessä toimimisesta. Jotta suomalaiset reh-
torit saataisiin suuntautumaan nykyistä enemmän henkilöstöjohtamiseen, rehtoreille tulisi 
laatia toimenkuvat, joissa hallinnollisten tehtävien lisäksi on otettu huomioon myös hen-
kilöstöjohtamiseen liittyvät tehtävät.  

Pohjoissavolaiset rehtorit (yli ¾) pitivät esitetyistä 40 tehtävästä 34 tehtävää tärkeinä. 
Saksalaisten rehtoreiden mielestä tällaisia tehtäviä oli 32 ja hollantilaisten rehtoreiden 25. 
Suomalaiset opettajat olivat sitä mieltä, että tärkeitä tehtäviä oli 26, saksalaisten opettaji-
en mielestä 22 ja hollantilaisten 24. Eri maiden opettajien käsitykset tärkeiden tehtävien 
määristä ovat hyvin lähellä tosiaan, samoin suomalaisten ja saksalaisten rehtoreiden. 
Koska rehtorit ja opettajat eivät esittäneet heille esitetyn luettelon lisäksi muita tärkeitä 
tehtäviä, voidaan päätellä, että kyselylomakkeessa esitetyt asiat muodostavat keskeisen 
osan rehtorin tärkeimmistä tehtävistä. 

Pohjoissavolaisten rehtoreiden mielestä heidän tärkeimpiä tehtäviään ovat työsuunni-
telman ja työjärjestyksen laatiminen, yleiskuvan luominen kouluyhteisön toiminnasta ja 
sen arviointi, opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen, opetussuunnitelman 
kehittäminen, kodin ja koulun välinen yhteistyö, koulun johtamista koskevan tiedon seu-
raaminen, koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen, tavoitteiden määritteleminen, opet-
tajien sijaisjärjestelyt, yhteyden pitäminen kouluvirastoon, koululaitoksen kehityksen 
seuranta, opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi, talousarvion laatiminen sekä kokous-
ten ja neuvottelujen valmistelu sekä niiden johtaminen.  

Saksalaisten rehtoreiden mielestä rehtorin tärkeimpiä tehtäviä ovat työjärjestyksen laa-
timinen, opettajien sijaisjärjestelyistä huolehtiminen, rehtorin oma opetustyö hallintoteh-
tävien ohella, lukuvuosisuunnitelman laatiminen sekä kokousten ja neuvottelujen valmis-
telu. Vastaavasti hollantilaiset rehtorit arvioivat tärkeimmiksi tehtäviksi kokousten ja 
neuvottelujen valmistelun, lukuvuosisuunnitelman laatimisen, kokousten ja neuvottelujen 
johtamisen sekä opettajien sijaisjärjestelyistä huolehtimisen. Saksalaisen rehtorin toimen-
kuva on melko samanlainen kuin suomalaisen, mutta hollantilaisen rehtorin toiminnassa 
tulee korostuneesti esille henkilöstöjohtaminen.  

Rehtorit näyttävät arvostavan erityisesti erilaisten suunnitelmien (työsuunnitelma, työ-
järjestys, talousarvio, opetussuunnitelma, tavoitteet) laatimista ja arviointia. Tulosta voi-
daan pitää ennakkokäsityksen mukaisena, koska ne ovat koulun toiminnan kannalta hyvin 
keskeisiä elementtejä. Työsuunnitelma ja työjärjestys rytmittävät ja määrittävät koulun 
koko vuoden toiminnan. Niiden laatiminen on vaativaa, mutta onnistuessaan niiden avul-
la rehtori voi konkreettisesti ja näkyvästi osoittaa osaamistaan. Sen sijaan rehtorit eivät 
ole mieltyneet henkilöstöjohtamiseen liittyviin tehtäviin, vaikka niiden osuus kasvaa kai-
ken aikaa. Rehtorit eivät koe sellaisia tehtäviä myöskään historiallisista syistä erityisen 
tärkeiksi, eihän niitä perinteisesti ole pidetty rehtorin toimenkuvaan kuuluvina.  

Tehokas sijaisjärjestelyjen hoitaminen mahdollistaa opetuksen jatkuvuuden ja häiriöt-
tömyyden. Tähän liittyvä virkavapauksien myöntäminen ja sijaisten hankinta vaatii kaik-
kialla rehtoreilta paljon aikaa, varsinkin suurissa kouluissa. Hollannissa rehtorin tehtävis-
sä korostuva neuvottelujen organisoinnin tärkeys perustuu todennäköisesti koulujen suu-
reen kokoon ja itsenäiseen päätäntävaltaan. Rehtorin rooliin kuuluu luontevasti tähän 
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liittyvä koulun toiminnan sisäinen koordinointi. Saksassa näytettäisiin arvostavan erityi-
sesti sitä, että kaikki pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Yhteisessä päätöksenteossa 
voidaan yhdistää osallistuminen ja sitoutuminen saksalaisen koulujärjestelmän suomalai-
sittain katsottuna varsin byrokraattiseen rakenteeseen. 

Pohjoissavolaiset rehtorit (98 %) pitivät kaikista tärkeimpänä tehtävänään opetussuun-
nitelman kehittämistä. Opetussuunnitelmassa määritellään koulutyön suunnittelun, arvi-
oinnin ja toteuttamisen keskeiset periaatteet. Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen 
myötä on laadittu koulukohtaisia opetussuunnitelmia, joten rehtorit ovat oppineet arvos-
tamaan sen merkitystä koko koulun toiminnalle. Opetussuunnitelmatyötä sekä opetuksen 
suunnittelua, kehittämistä ja arviointia voidaankin perustellusti pitää suomalaisen rehtorin 
keskeisimpinä tehtävinä. 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittämisen korkea arvostus perustuu siihen, että rehto-
rit ymmärtävät, että organisaation arviointi on johtamisen keskeinen väline. Käytännössä 
edellä mainitut tehtävät valmistellaan yhteistyössä koko opettajakunnan tai pienemmän 
työryhmän kanssa, mutta rehtorin osuus ja vastuu niissä on keskeinen. Voidaan olettaa, 
että rehtorit ja opettajat pitävät nykyisin koulun toiminnan arviointiin ja oppilashuoltoon 
liittyviä tehtäviä kyselyn ajankohtaan verrattuna vielä tärkeämpinä, koska oppimisongel-
mat ja käytöshäiriöt ovat lisääntyneet ja koulukohtaisen arvioinnin tuloksia on voitu jo 
käytännössä hyödyntää. 

Rehtorit arvostivat ehkä yllättävänkin korkealle kodin ja koulun välisen yhteistyön. 
Pohjoissavolaisista rehtoreista lähes kaikki (98 %) pitivät tätä tehtävää tärkeänä. Myös 
saksalaisten (95 %) ja hollantilaisten (88%) rehtoreiden mielestä kotien kanssa tehtävä 
yhteistyö on tärkeää. Koulut näyttäisivät avautuvan entistä enemmän myös sidosryhmiin, 
koska rehtorit arvostivat myös yhteistyötä muun ympäröivän yhteisön kanssa. Rehtorei-
den kanssa käytyjen keskustelujen perusteella olen aikaisemmin saanut sen käsityksen, 
että vanhempien kanssa tehtävää työtä ei arvosteta kovinkaan paljon. Vastahankaisuus on 
ilmeisesti kuitenkin johtunut siitä, että tehtävä on ollut vaikea toteuttaa, koska on ollut 
hyvin vähän luontevia keinoja toteuttaa yhteistyötä. Vanhempainillat ovat olleet lähes 
ainoa työmuoto. Yhteistyötä on vaikeuttanut myös se, että osaa vanhemmista ei ole saatu 
keskustelemaan oppilaan koulunkäyntiin liittyvistä asioista, vaikka koulu on esittänyt 
erilaisia paikka- ja aikavaihtoehtoja. Oppilasarviointiin liittyvät arviointikeskustelut anta-
vat yhden hyvän lisämahdollisuuden tehostaa tätä toimintaa.  

Yhteistyön tiivistymiseen on osaltaan vaikuttanut myös vanhempien käytöksen muut-
tuminen, joka on pakottanut koulun entistä kiinteämpään yhteistyöhön. Vanhemmat ovat 
tulleet aikaisempaa paljon vaativammiksi. Suurin osa heistä ei enää suhtaudu kouluun 
etäisesti ja varovaisesti, vaan esittävät koululle vaatimuksia ja ovat kiinnostuneita koulun 
toimintatavoista. Vanhemmat mieltävät itsensä yhä enemmän asiakkaiksi, jotka voivat 
edellyttää verorahojensa vastineeksi hyvinkin yksilölisiä palveluja. Jos koulun toiminta ei 
miellytä, entistä helpommin vaihdetaan koulua. KL Markku Koskinen ennustaa koulutuk-
sen perusturvaa käsittelevässä väitöskirjassaan (julkaisematon), että kodin ja koulun väli-
nen yhteistyö tulee entisestään korostumaan lähivuosina (Luentomuistiinpanot, 2001).  

Rehtorit pitävät tärkeinä hyvin samoja tehtäviä kuin aikaisemmissa suomalaisissa tut-
kimuksissa on havaittu. Tulokset tehtävien tärkeydestä osoittavat suomalaisen rehtorin 
pitävän tärkeinä sellaisia tehtäviä, joihin hallinnollisilla uudistuksilla on nimenomaisesti 
pyritty: opetussuunnitelman kehittämistä, tavoite- ja tuloshakuisuutta, yhteistyön lisää-
mistä sidosryhmiin ja koulun sisäisen toiminnan kehittämistä. Suurimmat erot suomalais-
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ten rehtoreiden välillä ilmenevät perinteisissä rehtorin hallinnollisissa tehtävissä. Tulos 
viittaa siihen, että koulun hallintokulttuuri ja johtaminen on muuttumassa. Osa rehtoreista 
on omaksunut modernin kehittämis- ja ihmissuhdejohtajan roolin osan hoitaessa tehtä-
vänsä edelleen hallintokeskeisesti kansliastaan käsin. Kaikissa maissa korostetaan, että 
rehtorin tärkeänä tehtävänä on seurata koulun kehitystä, mutta yksittäisten tuntien seuran-
ta koetaan jokseenkin turhaksi. 

 Useissa tutkimuksissa (mm. Gray 1989, Bush 1995, Coleman 1996) on löydetty eroja 
mies- ja naisrehtoreiden johtamistyyleissä ja arvostuksissa. Tämän tutkimuksen perusteel-
la näyttäisi siltä, että mies- ja naisrehtorit arvostavat suurinta osaa tehtävistä hyvin samal-
la tavalla. Miesrehtorit pitivät kuitenkin naisrehtoreita tärkeämpänä koulutyölle asetettu-
jen kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointia, ohjeiden ja määräysten selostamista 
opettajille, työsuunnitelman laatimista ja talousarvion laatimista. Naisrehtorit arvostivat 
puolestaan miesrehtoreita enemmän opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittä-
mistä. Arvostuserot viittaavat samaan kuin edellä mainittujen tutkimusten tulokset. Naiset 
korostavat konsultoivaa johtamistapaa ja avointa ilmapiiriä, miehet taas painottavat sään-
tömääräisyyttä ja kurinalaisuutta. 

Rehtorit eivät erityisesti arvostaneet koulua koskevaan tutkimustyöhön osallistumista, 
opetuksen seuraamista, opettajien neuvomista ja ohjausta opetustyössä, palautteen anta-
mista opettajien käyttämistä opetusmenetelmistä, tilastojen laatimista sekä yhteyden pi-
tämistä valtion viranomaisiin. Opettajat pitivät rehtoreitakin turhempana tehtävänä tunti-
en seurantaa. Opettajat kokevat opetukseen läheisesti liittyvät alueet itselleen kuuluvina, 
joihin rehtorin on turha puuttua (ks. esim. Erätuuli & Leino 1993, 18). Myös Tukiainen 
(1999, 81–82) totesi, että rehtorit eivät koe tärkeäksi vierailla luokissa seuratakseen ope-
tusta. Shapiro ja Crowson (1990) selittävät tämän johtuvan siitä, että rehtoreilla ei ole 
aikaa ja että opettajan tehokkuus tai tehottomuus voidaan päätellä muullakin tavalla. Reh-
tori ei seuraamisellaan voi vaikuttaa opettajaan: hyvä opettaja on rehtorista riippumatta 
hyvä opettaja. Syynä saattaa olla myös se, että rehtorit kunnioittavat opettajien ammatti-
taitoa eivätkä halua puuttua substanssiosaamiseen. Näin tehdessään he toivovat, että 
myös opettajat kunnioittaisivat vastaavasti rehtorin ammattitaitoa. Opettajien neuvominen 
ei ole koko organisaation näkökulmasta palkitsevaa toimintaa. (Emt. 287–289.)  

Rehtorit ovatkin ajankäyttötutkimusten mukaan painottaneet tehtäviensä hoitamisessa 
hallintotehtäviä. Esimerkiksi Bezzinan (1998, 248) tutkimuksen mukaan maltalaisista ala-
asteen rehtoreista käytti työajastaan lähes puolet toimistotyöhön ja vain noin 10 prosent-
tia käytettiin henkilökunnan ja oppilaiden kanssa käytyihin keskusteluihin. Koulujen sa-
manlaisten toimintaperiaatteiden ja rehtoreiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
voidaan olettaa, että suomalaisten rehtoreiden ajankäyttö on samansuuntainen. Kieltei-
seen asenteeseen tuntien seurantaa kohtaan vaikuttaa myös se, että ainakin suomalaiset 
rehtorit ja opettajat ”totutettiin” ja ”opetettiin” vuosikymmenien aikana lääninhallituksen 
tarkastustoiminnalla, että lääninhallitus hoitaa tämän tehtävän. Samalla tuntien kuuntele-
miseen liitettiin valvonta ja negatiivinen sävy.  

Vielä 1980-luvulla rehtorit pitivät tärkeänä tehtävänään tilastojen, kirjelmien ja esitys-
ten tekemistä (Vaherva 1984, 60). Kuitenkin 1990-luvun loppupuolella rehtorit näyttäisi-
vät suhtautuvan tilastojen tekemiseen lähinnä kielteisesti. Tätä voidaan pitää ennalta ar-
vattavana tuloksena, koska tilastot mielletään turhaksi byrokratiaksi, josta ei koeta olevan 
mitään käytännön hyötyä. Tilastojen tekemistä tulisi kuitenkin arvostaa nykyistä enem-
män, koska mm. koulun toiminnan arviointi ja kehittäminen sekä valtionosuudet perustu-
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vat tilastoihin. Koulua koskevaan tutkimustyöhön osallistumista pidettiin turhana olettavasti 
siksi, että rehtorit kokevat tutkimuksen ja käytännön koulutyön olevan kaukana toisistaan ja 
siksi, että nykyään kouluun tulee paljon erilaisia tutkimuksiin osallistumispyyntöjä. 

Hallintorutiineiksi katsottujen tehtävien lisäksi muutosta rehtoreiden suhtautumisessa 
on tapahtunut myös siinä, että rehtorit eivät nykyään enää arvosta samassa määrin kuin 
ennen yhteydenpitämistä valtion viranomaisiin. Tämä selittyy pääosin sillä, että kaikki 
keskeiset päätökset tehdään nykyään kunnassa ja koulussa. Yhteyden pitäminen oli tärke-
ää vielä 1980-luvulla, jolloin lääninhallituksen ja kouluhallituksen päätöksillä oli keskei-
nen merkitys yksittäisenkin koulun toiminnassa.  

Turhiksi koetut tehtävät, joissa korostuvat perinteellinen hallintotyö ja opettajan työn 
substanssi, viestivät tulosvastuun siirtymisestä yhä enemmän kouluihin ja rehtorin roolis-
ta asiantuntijayhteisön johtajana. Rehtoreiden näkemysten väliset erot selittyvät sillä, että 
he toteuttavat perinteiset rehtorille kuuluvat tehtävät, kuten koulun toimivuudesta vas-
taaminen, työjärjestelyt ja koulun kehittäminen, melko samalla tavalla. Rehtorien toimin-
ta sen sijaan eriytyy tehtävissä, joissa on kysymys henkilöstöasioista, yhteydenpidosta 
valtionhallintoon tai opettajien päivittäiseen työhön kohdistuvista toimenpiteistä. Rehto-
rien välisessä erossa on kysymys ennen muuta uudenlaisen hallintokulttuurin omaksumi-
sen asteesta. Ero selittyy myös koulun koolla: pienissä kouluyksiköissä koulunjohtajalla 
on vain vähän viimeksi mainittuja tehtäviä. 

Saksalaiset rehtorit pitivät turhana opettajien sijaisten ohjausta opetustyössä, koulua 
koskevaan tutkimustyöhön osallistumista sekä oppilasarvostelun seurantaa. Hollantilaiset 
arvioivat turhimmiksi tehtäviksi koulukuljetusten järjestämisen, rehtorin oman opetus-
työn, opettajien tuntien seurannan sekä oppilashuollon organisoinnin. Hollantilasten arvio 
koulukuljetusten järjestämisen turhuudesta perustuu siihen, että heillä ei niitä käytännössä 
ole. Suomalaisista rehtoreista 78 prosenttia piti tätä tehtävää vähintään melko tärkeänä. 
Hollantilaiset koulut ovat suuria ja ilmeisesti rehtori koetaan lähinnä hallintoihmiseksi, 
jonka on tärkeämpää hoitaa hallintotehtävät ja jättää opettaminen opettajille. Hollantilai-
set rehtorit ovat myös suuntautuneet saksalaisia ja suomalaisia rehtoreita enemmän henki-
löjohtamiseen. 

Rehtorit ja opettajat pitivät pääsääntöisesti samoja tehtäviä tärkeinä tai turhina. Rehto-
rit arvostivat opettajia enemmän omaa opetustaan, oppilasarvioinnin seurantaa, tavoittei-
den määrittelemistä, palautteen antamista opettajille, kouluyhteisön toiminnan ja opetuk-
sen tuloksellisuuden arviointia sekä opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointia. Rehtorei-
den suurempi arvostus kuvastaa heidän kokonaisvastuutaan koulun toiminnasta. Opettajat 
arvostivat rehtoreita enemmän yhteyden pitämistä valtion viranomaisiin sekä ohjeiden ja 
määräysten selostamista. Opettajat näkevät rehtorin pedagogisen roolin vähäisempänä, 
mutta toimeenpanoasioissa roolin hallinnollisempana kuin rehtorit itse. Arviointi- ja ke-
hittämistehtävien kohdalla rehtoreiden ja opettajien näkemykset poikkesivat eniten toisis-
taan. Näissä tehtävissä toteutetut koulu-uudistukset ja niistä seurannut rehtorin roolin 
muutos näkyvät voimakkaimmin. Opettajat eivät ole havainneet rehtorin tehtävissä tapah-
tunutta muutosta niin selvästi kuin rehtorit itse, vaan näkevät rehtorin roolin rehtoreita 
perinteisempänä.  

Rehtorit arvioivat onnistuneensa parhaiten työsuunnitelman ja työjärjestyksen laatimi-
sessa, koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkimisessa, koulukuljetusten järjestämi-
sessä, yhteyden pitämisessä kouluvirastoon, talousarvion laatimisessa, työrauhaongelmi-
en selvittämisessä sekä kokousten ja neuvottelujen valmistelussa. Opettajien pitämien 
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oppituntien seuranta oli lähes ¾ mielestä ja yhteyden pitäminen valtion viranomaisiin oli 
noin ½ mielestä toteutunut melko huonosti tai huonosti. Opettajat olivat rehtoreita kriitti-
sempiä tehtävien toteutumisen suhteen. Tuloksissa näkyy, että opettajat odottavat rehtoril-
ta enemmän tukea, edellytysten luomista ja yhteydenpitoa kuin kontrollointia ja neuvo-
mista. Heidän mielestään rehtorit ovat hoitaneet lähes kaikki tehtävänsä omia tärkeysar-
viointejaan huonommin. 

Rehtorit arvioivat, että heidän tulisi tehostaa erityisesti opettajien täydennyskoulutuk-
sen järjestämistä, opettajien motivointia koulunsa kehittämiseen, opetussuunnitelman 
kehittämistä, koulun toiminnan arvioinnin kehittämistä, yleiskuvan luomista kouluyhtei-
sön toiminnasta ja sen arviointia, palautteen antamista, opetus- ja kasvatustavoitteiden 
arviointia sekä opetuksen tuloksellisuuden arviointia. Opettajat kaipaavat edellisten lisäk-
si parannusta sijaisjärjestelyihin, koulun johtamista koskevan tiedon seuraamiseen, ohjei-
den ja määräysten selostamiseen, tavoitteiden määrittelemiseen, työrauhaongelmien sel-
vittämiseen, oppilaiden keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittämiseen sekä koululaitok-
sen kehityksen seuraamiseen. 

Rehtorit ovat onnistuneet keskeisissä tehtävissään opettajien mielestä melko hyvin. 
Rehtorit kokivat, että heidän tulee kiinnittää enemmän huomiota tehtäväjohtamiseen kuu-
luvien arviointi- ja kehittämisalueen tehtävien hoitamiseen, kun taas opettajat painottivat 
myös henkilöstöjohtamiseen kuuluvien toimeenpanotehtävien parempaa hoitamista. 
Opettajat odottavat rehtorilta kuitenkin parempaa paneutumista koulun pedagogiseen 
toimintaan, vaikka eivät kaipaa samassa määrin opastusta kuin saksalaiset kollegansa. 
Opettajien arviointeja tarkasteltaessa on muistettava, että he eivät välttämättä tiedosta 
rehtorin roolin nopeaa muutosta ja toimintakentän laajenemista. Opettajien arviot rehtorin 
tehtävien toteutumisesta tuovat myös esille luonnollisen jännitteen opettajan ja rehtorin 
välillä.  Rehtori edustaa hallintoa, johon perinteisesti kohdistetaan odotuksia ja jonka 
toivotaan ratkaisevan kaikki esiin tulevat ongelmat. Opettajat tyypillisesti odottavat reh-
toriltaan enemmän, kuin rehtori pystyy toteuttamaan. Toisaalta myös rehtorien oma arvi-
ointi tehtävissään onnistumisesta saattaa olla todellisuutta jonkin verran myönteisempi. 
Tulokset ilmentävät osaltaan rehtorin työn moninaisuutta sekä arkipäivän työn ja odotus-
ten välistä ristiriitaa. 

Koulun johtamistyölle tulisi luoda nykyistä paremmat edellytykset ja yhteiskunnan tu-
ki. Koulun tehtävää ja asemaa olisi selkiytettävä ja annettava vaatimusten mukaiset re-
surssit. Rehtoreiden toimenkuvien määrittelyssä kannattaisi päätettävien tehtävien ohella 
painottaa henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien hoitamista. Vastausten perusteella näyt-
tää siltä, että koulua johdetaan lähinnä asiantuntijaorganisaationa. Koulun kehittyminen 
oppivaksi organisaatioksi edellyttäisi hallinnon ja opettamisen vuorovaikutusareenan 
laajentumista ja avautumista siten, että rehtori ja opettajat voisivat avoimesti käsitellä ja 
kehittää niin opettamiseen kuin koko yhteisön hallinnointiin ja tulevaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä sekä omasta toiminnasta hankittujen tietojen avulla oppimista ja toiminnan 
kehittämistä.  

Rehtorista on käytetty monenlaisia vertauksia. Rehtorin rooli on asiayhteyden mukaan 
rinnastettu valmentajan, lautturin tai laivan kapteenin rooliin. On sanottu, että koulu on 
rehtorinsa ansainnut tai millainen rehtori, sellainen koulu. Tämän päivän suomalaisen 
koulun rehtoria ja hänen tehtäviään voisi kuvata myös jalkapallotermillä; eli rehtori on 
joukkueensa libero, jonka tehtävänä on omalla toiminnallaan viimeisenä varmistaa, että 
kouluyhteisö saavuttaa sille asetetut tavoitteet. 



 Lähteet 

Ahlstedt L  Jahnukainen I & Vartola J (1997) Organisaatio ohjausjärjestelmän julkisessa hallinnos-
sa. Weilin & Göös, Espoo. 

Aittola T (1988) Koulu sosiaalisena organisaationa kehittämisen näkökulmasta. Teoksessa: Lyyti-
nen HK (toim.) (1988) Itseuudistuvaan kouluun. Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylä, s 1-15. 

Alasuutari P (1994) Laadullinen tutkimus. Osuuskunta Vastapaino, Tampere. 
Allardt E (1995) Sosiologia. WSOY, Juva. 
Allardt E & Littunen Y (1975) Sosiologia. WSOY, Porvoo.  
Antikainen A (1986) Johdatus kasvatussosiologiaan. WSOY, Juva. 
Antikainen A (1987) Koulutusjärjestelmän muutos ja koulutushallinto. Aikuiskasvatus 7(3): 92-99. 
Antikainen A (1993) Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta. WSOY, Porvoo. 
Antikainen A, Rinne R & Koski L (2000) Kasvatussosiologia. WSOY, Helsinki. 
Argyris C (1992) On Organizational Learning. Blacwell Publishers, Mass. 
Asetuskokoelma 1872/26. Koulujärjestys Suomen suuriruhtinaalle.  
Asetuskokoelma 1951/23. Yksityisoppikouluasetus. 
Asetuskokoelma 1957/247. Kansakoululaki.  
Asetuskokoelma 1958/321. Kansakouluasetus.  
Asetuskokoelma 1967/275. Kansakoululaki.  
Asetuskokoelma 1968/534.  Laki kouluhallituksesta ja sen alaisesta piirihallinnosta.  
Asetuskokoelma 1969/293. Asetus kouluhallituksesta. 
Asetuskokoelma 1970/81. Asetus lääninhallitusten kouluosastosta.  
Asetuskokoelma 1968/467. Laki koulujärjestelmän perusteista.  
Asetuskokoelma 1970/443. Peruskouluasetus.  
Asetuskokoelma 1978/290. Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta.  
Asetuskokoelma 1983/476. Peruskoululaki.  
Asetuskokoelma 1983/477. Lukiolaki.  
Asetuskokoelma 1984/718. Peruskouluasetus.  
Asetuskokoelma 1991/171 Laki Perusopetuslain muuttamisesta. 
Asetuskokoelma 1991/171 Laki Lukiolain muuttamisesta. 
Asetuskokoelma 1991/176 Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta. 
Asetuskokoelma 1991/177 Asetus lukioasetuksen muuttamisesta.   
Asetuskokoelma 1992/707 Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta. 
Asetuskokoelma 1992/708 Asetus lukioasetuksen muuttamisesta.   
Asetuskokoelma 1993/834 Valtioneuvoston tuntijakopäätös. 
Asetuskokoelma 1993/835 Valtioneuvoston tuntijako päätös. 
Asetuskokoelma 1998/628. Perusopetuslaki.  
Asetuskokoelma 1998/629. Lukiolaki. 



 189
Beare H, Caldwell B J & Millikan R H (1989) Creating an excellent school. Some New Manage-

ment Techniques Billings & Sons Ltd, Worcester.  
Bell L (1998) Staff teams and their management. In: Crawford M, Kydd L & Riches C (eds) (1998) 

Leadership and Teams in educational management. Open University Press, Buckingham, p 119-
129.  

Berg G (1981) Skolan som organisation. En analys av skolnas organisatoriska struktur i ett 
förändringsperspektiv. Slut raport från SÖ-projektet Modeller för lokalt utvecklingsarbete och 
utvärdering (projekt 6041). Uppsala Studies in Education 15 Acta Universitatis Upsaliensis. 

Berg G (1985) Skolans sociala arbetsmiljö – vad forskningen visar. Studentlitteratur, Lund. 
Berg G & Wallin E (1982) Skolan i ett organisations perspektiv. Studentlitteratur, Lund. 
Bezzina C (1998) The Maltese Primary School Principal. An Observational Study. Educational 

Management & Administration No. 4 Sage, London, p 243-256. 
Blase J & Blase J (1998) How Really Good Principals Promote Teaching and Learning. Corwin 

Press Inc., California. 
Bolam R (1995) The Effective school Management. In: Hämäläinen K Oldroyd D & Haapanen E 

(ed) (1995) Making School Improvement Happen. Yliopistopaino, Helsinki, p 148-159. 
Bolam R (1997) Management Development for Headteachers Retrospect and Prospect. Educational 

Management & Administration No. 3 Sage, London, p 265-284. 
Bossert S T (1986) Instructional management. In: Hoyle E & McMahon A (ed) (1986) World 

Yearbook of education 1986. The management of schools Anchor Brendon LtD Tiptree, Essex, 
p 112-125. 

Boström P-O & Kokkonen E (1991) Koulun johtaminen ja kouluyhteisö. Teoksessa: Peltonen H 
(toim) (1991) Kehittyvä kouluyhteisö. Opetushallitus, Helsinki, s 92 -97. 

Boyd W L (1999) Enviromental Pressures, Management Imperatives and  Competing Paradiggms 
in Educational Administration. Educational Management & Administration No.3 Sage, London, 
p 283-298. 

Buckley J (1985) The training of secondary school heads in Western Europe. NFER-NELSON 
Publishing Company Ltd, Berkshire. 

Burdin J L (1989) Educational Organisations in Which Leaders Lead. In: Burdin JL (ed) 1989 
School Leadership A contemporary reader. Sage Publications Inc, USA, p 123-124. 

Bush T (1995) Theories of educational management. Athenaum Press Ltd, Gateshead. 
Busher H & Saran R (1994) Towards a Modell of School Leadership Educational Management & 

Administration No.1 Sage, London, p 5-13. 
Caldwell B (1994) Leading the Transformation of Australia’s Schools Educational Management & 

Administration No. 2 Longman Group UK Limited, Essex, p 76-84. 
Coleman M (1996) The Management Style of Female Headteachers Educational Management & 

Administration No.2 Sage, London, p 163-174. 
Cohen L & Manion L (1989) Reseach Methods in Education. Routledge, Chatham. 
Dalin P  (1993) Changing the School Culture. Casell, London. 
Davies B (1996) Re-engineering school leadership. International Journal of Educational manage-

ment 10(2), p 11-16. 
Ekholm M (1992) Koulun johtajuus- ruotsalaisia mietteitä ja tutkimuksia. Teoksessa: (toim) Hämä-

läinen K & Mikkola A (1992) Koulun kansainvälisiä virtauksia. VAPK-kustannus, Helsinki, s 
10-30.  

Erätuuli M & Leino J (1992) Rehtori koulunsa pedagogisena johtajana. Helsingin yliopiston kasva-
tustieteen laitos tutkimuksia 134.  

Erätuuli M Leino J (1993) Rehtorin työ opettajan näkökulmasta. Helsingin yliopiston kasvatustie-
teen laitos tutkimuksia 138. 

Eskola J & Suoranta J (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Osuuskunta Vastapaino, Tampere. 
Etzioni A (1968) Nykyajan organisaatiot. KK: n kirjapaino, Helsinki. 
Eurydice (2002a) Germany. http//www.eurydice.org/Eurybase/Application/eurybase.htm. 
Eurydice (2002b) Netherlands. http//www.eurydice.org/Eurybase/Application/eurybase.htm. 
Evers C & Lakomski G (1996) Exploring Educational Administration. Coherentist Applications 

and Critical debates. Redwood Books Ltd., Great Britain.  



 190
Fullan M (1992) Henkilöstön kehittäminen - oppilaitoksen kehittäminen. Teoksessa: (toim) Hämä-

läinen K & Mikkola A (1992) Koulun kansainvälisiä virtauksia. VAPK-kustannus, Helsinki, s 
85-118. 

Fullan M (1994) Muutosvoimat. Koulunuudistuksen perusteiden pohdintaa. Painatuskeskus, Helsinki. 
Gielen KJM (1986) Interstudie SO management development in the Netherlands. In: Hoyle E & 

McMahon A (ed) (1986) World Yearbook of education 1986.  The management of schools. An-
chor Brendon LtD Tiptree, Essex, p 272-283. 

Glatthorn A (2000) The Principal as Curriculum Leader. Shaping What Is Tauht & Tested. Corwin 
Press inc., California. 

Goens GA & Clover SIR (1991) Mastering School Reform. Allyn and Bacon, Boston. 
Gold A & Evans J (1996) Reflecting on School Management. Falmer Press, London. 
Gold A (1998) Head of department Principles in Practice.Redwood Book, Great Britain. 
Gorpe P (1984) Organisaatio ja johtaminen. Weilin&Göös, Espoo.  
Gronn P (1986) Politics, power and the management of schools. In: Hoyle E & McMahon A (ed) 

(1986) World Yearbook of education 1986 The management of schools Anchor Brendon LtD 
Tiptree, Essex, p 45-57. 

Gronn P (1996) From Transactions to Transformations. A New World Order in the Study of Lead-
ership. Educational Management & Administration No. 1 Sage, London, p 7-30. 

Haavio H (1968) Rehtorin muistelmat. WSOY, Porvoo. 
Hall V (1998) Women in Educational Management. In: Crawford M, Kydd L & Riches C (ed) 

(1998) Leadership and Teams in educational management. Open University Press. Buckingham, 
s 73-87.  

Hanson E M (1991) Educational administration and organizational behavior. A Division of Simon 
& Schuster Inc, USA. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi. HE 86/1997 vp 
Harisalo R (1990a) Koulutoimi vapaakuntakokeilussa. Itsehallintoprojektin julkaisuja 4/1990. Sisä-

asiainministeriö, Valtion painatuskeskus, Helsinki. 
Harisalo R (1990b) Kunnallishallinnon arvot, johtaminen ja tulevaisuuden haasteet. Teoksessa: 

Asikainen R & Nissinen JH (toim) (1990) Luova tulosjohtaminen julkishallinnossa. Gummerus 
kirjapaino Oy, Jyväskylä, s 19-40. 

Heikkilä - Laakso K & Heikkilä J (1997) Innovatiivisuutta etsimässä. Irtiottoa keskinkertaisuudes-
ta. Turun opettajankoulutuslaitos. 

Heinonen M (1994) Projektiopiskelu opettajan työn kehittämisen välineenä. Kokemuksia projek-
tiopiskelumallin avulla toteutusta tietotekniikan kehittämiskoulujen opettajien täydennyskoulu-
tuksesta.  Acta Universitas Ouluensis Series E Oulun yliopisto Kajaanin opettajainkoulutuslaitos. 

Helakorpi S (1999) Kouluttajan asiantuntijuus ja sen kehittäminen. Hämeen ammattikorkeakoulu, 
opettajakorkeakoulun julkaisuja D 119.  

Helakorpi S (2001) Koulun johtamisen haaste. Tammer-paino Oy, Tampere. 
Helakorpi S, Juuti P & Niemi H (1996) Tiimiorganisoitu koulu. WSOY, Juva.  
Hirsijärvi S & Hurme H (1993) Teemahaastattelu. Gaudeamus, Helsinki. 
Hirvi V (1996) Koulutuksen rytminvaihdos 1990-luvun koulutuspolitiikka Suomessa. WSOY, Juva. 
Hirvonen J (toim) (1976) Perustietoa johtamisesta Valtion koulutuskeskus Valtion painatuskeskus, 

Helsinki. 
 Hoikka P (1995) Roiko A (toim)  A-V Kunnallishallinnon kehitystiet. Näkökulmia kunnallistutki-

muksen ja kulttuurin murroksiin. Tampereen yliopisto, Kunnallistieteiden laitos, Julkaisusarja 
1/1995. 

Honkanen H (1989) Organisaation ja työyhteisön kehittäminen. Suuntauksia ja menetelmiä. Työ-
terveyslaitos Katsauksia 106, Helsinki. 

Hoyle E (1986) The management of schools theory and practice. In: Hoyle E (ed)& McMahon A 
(1986) World Yearbook of education 1986. The management of schools. Anchor Brendon LtD. 
Tiptree, Essex, p 11-29. 

Huttunen P (1994) Johtaminen muuttuvassa julkishallinnossa. WSOY, Juva. 
Hämäläinen K (1982) Opettajien koulukohtaisesta täydennyskoulutuksesta 1. Opettajan koulutuk-

sen ja kouluyhteisön kehittämisen teoreettista tarkastelua. Oulun yliopiston kasvatustieteiden 
tiedekunnan tutkimuksia 9/1982. 



 191
Hämäläinen K (1986) Koulun johtaja ja koulun kehittäminen. Gummerus Oy, Jyväskylä. 
Hämäläinen K (1988) Koulun johtaja ja koulun kehittäminen. Suomen kaupunkiliitto Julkaisu D 32 

Kunnallispaino, Jyväskylä. 
Hämäläinen K, Luukkonen J, Karjalainen A & Lonkila T (1987) Koulun sisäisen kehittämisen ko-

keilu Kajaanin koululaitoksessa v. 1983-1986. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. 
Tutkimuksia 45/1987. 

Hämäläinen K & Mikkola A (1992a) Täydennyskoulutuksesta kehittämiseen. Teoksessa: Hämäläi-
nen K & Mikkola A (toim) Koulun kansainvälisiä virtauksia. VAPK-kustannus, Helsinki, s 7-14. 

Hämäläinen K & Mikkola A (toim) (1992b) Koulun kansainvälisiä virtauksia.  VAPK-kustannus, 
Helsinki, s 15-30. 

Hämäläinen K Laukkanen R & Mikkola A (toim) (1993) Koulun tuloksellisuuden arviointi. Paina-
tuskeskus Oy, Helsinki. 

Hämäläinen K & Sava I (1989) Koulun ihmissuhteet. Suomen kaupunkiliitto, Jyväskylä. 
Härkönen E, Kuronen MJ & Nissinen JH (1990) Uusi ihmisen johtaminen. Gummerus Kirjapaino 

Oy, Jyväskylä. 
Iisalo T (1991) Kouluopetuksen vaiheita. Keskiajan katedraalikoulusta nykyisiin kouluihin. Otava, 

Helsinki. 
Isosaari J (1971) Suomen koululaitoksen rakenne ja kehitys. Otava, Keuruu. 
Isosomppi L (1996) Johtaja vai juoksupoika. Suomalaisen yleissivistävän koulun johtamiskulttuu-

rin ja sen determinanttien tarkastelua. Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol. 514. 
Jakku –Sihvonen R & Salmensuu K (1994) Lukio rehtorin ja opettajan työympäristönä. Teoksessa: 

Jakku-Sihvonen R & Blom H (toim) (1994) Lukion tila 1994. Arviointi ja seuranta 5. Opetus-
hallitus Hakapaino Oy, Helsinki, s 149- 173. 

Jakku-Sihvonen R & Salmensuu K (1995) Lukio rehtorin ja opettajan työympäristönä. Tutkimus 
1/95. Opetushallitus. 

Jakku –Sihvonen R & Rusanen S  (1999) Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuminen 
vuosina 1996-1998.Opettajien täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 1. 
Opetushallitus. 

James C & Vince R (2001) Develping the Leadership Capability of Headteachers Educational 
Management & Administration Vol 29(3), Sage Publications, London, Thousand Oaks and New 
Delhi, p 307-317.  

Jarnila R (1998) Menestyvän ammatillisen oppilaitoksen profiili. Tampereen yliopiston tutkimuksia 
592, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala. 

John D (1980) Leadership in Schools. Heinemann Educational Books, Ltd London. 
Johnes G (1995) School Management How Much Local Autonomy Should There Be? Educational 

Management & Administration No.3,  Pitman, London, p 162-167.  
Johnson DW & Johnson RT (1992) Yhteistoiminnallinen oppiminen ja koulun kehittäminen. Teok-

sessa: Hämäläinen K & Mikkola A (toim) 1992 Koulun kansainvälisiä virtauksia. 
VAPK-kustannus, Helsinki, s 57-84. 

Johtosäännöt tai vastaavat säännökset: 
Iisalmen kaupungin opetustoimen johtosääntö (1995)  
Juankosken kaupungin hallintosääntö (1996) 
Kaavin kunnan hallintosääntö ja päävastuualueiden johtosääntö (1996) ja sitä täydentävä ratkaisu-

valta-asiakirja (1996)  
Karttulan kunnan toimintasääntö (1996)  
Keiteleen kunnan hallintosääntö (1997)  
Kiuruveden kaupungin opetus- ja sivistyspalvelukeskuksen toimivaltasääntö (1997) 
Kuopion kaupungin koulutuspalvelukeskuksen toimintasääntö ja koulutoimen johtosääntö (1997) 
Leppävirran kunnan toimintasääntö (1996) 
Maaningan kunnan hallintosääntö (1997) 
Nilsiän kaupungin hallintosääntö (1997) ja sivistyslautakunnan johtosääntö (1997)  
Sivistystoimen päävastuualueen johtosääntö (1997) 
Rautalammin kunnan sivistystoimen vastuualueen johtosääntö 1993 
Sonkajärven kunnan hallintosääntö(1997) 
Siilinjärven kunnan toimivaltasääntö (1996) 



 192
Suonenjoen kaupungin koulutuslautakunnan johtosääntö (1997) 
Tervon kunnan hallintosääntö (1996) 
Tuusniemen kunnan sivistystoimen päävastuualueen johtosääntö (1996) 
Varkauden kaupungin koulutoimen johtosääntö(1995) 
Varpaisjärven kunnan opetus- ja sivistystoimen päävastuualueen johtosääntö 1993 
Vehmersalmen kunnan koulutuslautakunnan johtosääntö1994 
Vesannon kunnan hallintosääntö (1996) 
Vieremän kunnan hallinnon toimintasääntö (1999)  
Junnola R &  Juuti P (1993) Arvot ja johtaminen. JTO-tutkimuksia sarja 7. Tammer-Paino Oy, 

Tampere. 
Juuti P (1982) Ihmiset organisaation menestystekijöinä. AAM-Yhtiöt Oy, Helsinki. 
Juuti P (1989) Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet. Aava-

ranta-sarja no 18 Otava, Keuruu. 
Juuti P (1992) Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaatiotoiminnan perusteet. Otava, 

Keuruu.  
Juuti P (1995) Johtaminen ja organisaation alitajunta. Aavaranta-sarja 38 Otava, Keuruu. 
Juuti P (2001) Johtamispuhe. WS Bookwell Oy, Juva. 
Kangas P (1995) Työn ja työryhmän johtaminen. Painatuskeskus Oy, Helsinki.  
Kari J &  Huttunen J (1981) Johdatus kasvatuksen ongelmien tutkimiseen. Otava, Helsinki. 
Karjalainen A (1991) Ammattitaidon myytti – rehtorin päänvaiva? Latenttien merkitysstruktuurien 

ongelmatiikkaa eräillä Kajaanin kouluilla. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tut-
kimuksia 79. 

Karsten S (1998) School Autonomy in the Netherlands. The Development of New Administrative 
Layer. Educational Management & Administration No. 4 Sage, London, p 395-405. 

Kiehelä H (1989) Keinot ja niiden soveltaminen johtamisessa. JTO tutkimuksia Sarja 4 Hakapaino 
Oy, Helsinki. 

Kiehelä H  (1990) Arvot ja johtaminen organisaation kehittämisen kohteina. Arvojen yhteys johdon 
kehittämisohjelman yhteyteen. Kasvatustieteen lisensiaattitutkimus 1990, Tampereen yliopisto. 

Kiuasmaa K (1982) Oppikoulu 1880-1980. Oppikoulu ja sen opettajat koulujärjestyksestä perus-
kouluun. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen, Oulu. 

Kivinen O, Rinne R, Järvinen M-R, Koivisto J &Laakso T (1995) Koulutuksen säätelyjärjestelmät 
Euroopassa. Hakapaino Oy, Helsinki. 

Kohonen V &  Leppilampi A (1992) Kohti yhteistoiminnallista koulukulttuuria – koulunjohdolli-
nen koulutus uusien haasteiden edessä. Teoksessa: Hämäläinen K & Mikkola A (toim) (1992) 
Koulun kansainvälisiä virtauksia . VAPK -kustannus, Helsinki, s 31-56 . 

Kohonen V ja Leppilampi A (1994) Toimiva koulu. Yhdessä kehittäen. WSOY, Juva. 
Komiteamietintö (1989) Opetushallinnon keskusvirastokysymys. Mietintö 4. 
Komiteamietintö (1993) Kansallinen sivistysstrategia. Mietintö 36. 
Komiteamietintö (1996) Koulutuksen lainsäädännön kokonaisuudistus. Mietintö 4. 
Kouluhallitus (1982) Vuoden 1983 rehtorien täydennyskoulutus. Ryhmäkirje R 608. 
Kouluhallitus (1983) Vuoden 1983 koulunjohtajien ja rehtorien täydennyskoulutus. Ryhmäkirje R 320. 
Kouluhallitus (1989) Yhteenveto peruskoulun yläasteiden kehittämistyöstä. Tiedote T 104/ 
Koski E (1983) Tulosvastuu ja koulun johtaminen. Teoksessa: Koulun johtaja ja muuttuva koulu. 

Suomen kaupunkiliitto (1983), julkaisu D23 Kunnallispaino, Tampere, s 7-29. 
Kuopion lääninhallitus (1998) Koulun johtamiskoulutus ja syventävä koulutus. Muistio 3.8.1988. 
Kurki L (1993) Pedagoginen johtajuus. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslai-

tos, Julkaisu no 28. 
Kuusi H, Lähdesmäki S O, Mahlamäki-Kultanen S & Sarjala A (1998) Italia on kiehtova kohde 

oppilaitostyölle. Spectri 3/1998 Opetushallitus, Tarjouslehdet, Helsinki. 
Käppi P (1974) Kouluneuvostot. Teoksessa: Hirvi V, Käppi P & Ranta E (1974) Oppiiko oppilas? 

Kokemuksia peruskoulusta. Gummerus, Jyväskylä, s 116-121. 
Kääriäinen H, Laaksonen P & Wiegand E (1990) Tutkiva ja muuttuva koulu. Koulu työympäristö-

nä. Koulun oppilaan kehitys- ja oppimisympäristönä. WSOY, Juva. 
Landers T J & Myers J G  (1977) Essentials of School Management. W B Saunders Company, 

Philadelphia. 



 193
Lahtinen M, Lankinen T, Penttilä A & Sulonen A (1999) Koulutuksen lainsäädäntö käytännössä. 

WSOY, Juva. 
Lampinen O (1998) Suomen koulutusjärjestelmän kehitys. Tammer-Paino Oy, Tampere. 
Lang G (1999) A New theory of Leadership Realwert versus Apparent Good. Educational Man-

agement & Administration No. 2 Sage, London, p 167-182. 
Lappalainen A (1990) Eurooppa kouluttajana. WSOY, Porvoo. 
Lappalainen A (1991) Suomi kouluttajana. WSOY, Porvoo.  
Laukkanen R (1994) Koulutuksen tuloksellisuuden keskeiset kysymykset ja trendit keskushallinnon 

näkökulmasta. Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja A. Tut-
kimuksia 59. 

Laukkanen R (1997) Managerismin näkökulma koulutuksen arviointiin. Kasvatus 28 (4): 351-363. 
Laukkanen R (1998) Opetustoimen keskushallinnon evaluaatioajattelun kehitys Suomessa 1970-

luvulta 1990-luvulle. Koulutuksen tutkimuslaitoksen Tutkimuksia 5 Jyväskylän yliopistopaino, 
Jyväskylän yliopisto.  

Leithwood K, Begley P & Bradley C (1994) Developing Expert Leadership for Future Schools. The 
Falmer Press, Bristol. 

Leithwood K & Montgomery D (1986) Improving Principal Effectiviness. The Principal Profile. 
The Ontario Institute for Studies in education, Toronto. 

Leino J (1985)  Koulun johtaminen suhteessa koulutussuunnitteluun ja luokkahuonetoimintaan 
(projektisuunnitelma). Tampereen yliopiston kasvatustieteenlaitos  Julkaisusarja A Tutkimusra-
portti No 37.  

Lehtinen E (1991) Ihminen tutkimuskohteena. Teoksessa: Syrjälä L & Merenheimo J (toim) Kasva-
tustutkimuksen laadullisia lähestymistapoja. Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien seminaari 
Oulussa 11.13.10.1990. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja se-
losteita 39, Oulu, s 11-31.  

Lehtisalo L (1991) Näkökulmia koulutuksen kehittämiseen. VAPK-kustannus, Helsinki.  
Lehtisalo L & Raivola R (1992) Koulutuspolitiikka. WSOY, Juva. 
Lonkila T (1990) Koulun pedagoginen ja hallinnollinen johtaminen. Oulun yliopiston kasvatustie-

teiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 31. 
Lonkila T  (1991) Koulun tulosjohtaminen. VAPK- kustannus, Helsinki. 
Lumijärvi I (1980) Henkilöstöohjausmetodien uusiutumisen ongelmasta historiallis-geneettisen 

tarkastelun valossa. Tampereen yliopisto, Tampere.   
Lumijärvi I (1985) Johtamistyön sisällöstä. Johtamistyön universalistiset ja yrityspohjaiset kuvauk-

set valtionhallinnon johtamistyön tulkitsijoina -metodisia ja sisällöllisiä perspektiivejä. Jul-
kishallinnon julkaisusarja No 1/1985 A, Tampereen yliopisto, Tampere. 

Lyytinen H K (1995)  Prosessi-indikaattorit ja koulukohtainen kehittäminen. Teoksessa: Laukkanen 
R (toim) (1995) Koulutusjärjestelmän arviointia. Opetusministeriö & opetushallitus, Hakapaino 
Oy, Helsinki, s  99-120. 

Lüneburg Bezirksregierung (1997) Bestende Schulgliederungen. Lüneburg. 
Lönnqvist J (1995)  Johtajan ja johtamisen psykologiasta. Painatuskeskus Oy, Helsinki.  
Lönnqvist J (1999) Johtajan ja johtamisen psykologiasta. Uudet haasteet - uudet näkemykset. Oy 

Edita Ab, Helsinki. 
Mahlamäki-Kultanen S (1998) Myyntitykki vai tyhjä tynnyri? Ammatillisen oppilaitoksen rehtori 

pedagogisena kehittäjänä. Acta Universitatis Tamperensis 599.  
Maddock T (1995) Against a science of administration The significance of concrete knowledge and 

understanding in the administration of education. In: Cotter R & Marshall S J (ed) Research and 
practice in educational administration. Number 6 in the ACEA Pthways series on research in 
educational administration (1995). Victoria, Ausralia, p 1-11. 

Mehtäläinen J (1983) Johtamistavasta ja ilmapiiristä tuntikehysjärjestelmää kokeilevilla peruskou-
lun yläasteilla. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 344/1983, Jyväskylän yliopisto. 

Meinander R (1959) Kansakoulun hallinto. WSOY, Porvoo. 
Meinander R & Aattonen T (1968) Oppikoulun hallinto. WSOY, Porvoo.  
Michell J G (1990) Re-visioning educational leadership. A phenomenological approach. Garland, 

New York. 



 194
Miettinen R (1994) Koulun muuttamisen mahdollisuudesta. Analyysi opetustyön kehityksestä ja 

ristiriidoista. Gaudeamus, Tampere. 
Mikkola A (1991) Montako kerrosta koulun päällä? Teoksessa: Gröhn T & Sava I (toim) Kouluyh-

teisön kehittäminen – menetelmällisiä ja praktisia pohdintoja. Helsingin yliopiston Vantaan täy-
dennyskoulutus laitos Julkaisuja 3, s 15-32. 

Mintzberg H (1973)  The Nature of Managerial Work. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 
Mäkelä P (2000) Kuntien vaihtelevat koulutiet. KuntaSuomi 2004 – tutkimuksia No 24. Suomen 

kuntaliitto, Helsinki. 
Määttä M (1996) Uudistuva oppilaitos ja johtaminen. Acta universitatis Tamperensis Ser A vol. 

512 Tampereen yliopisto, Tampere.  
Nikkanen P & Lyytinen HK (1996) Oppiva koulu ja itsearviointi. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jy-

väskylän yliopistopaino, Jyväskylän yliopisto. 
Nakari R (1987) Henkilöstö ja esimiehet kunnallisessa työyhteisössä. Työelämän suhteiden neuvot-

telukunta 15. Valtion painatuskeskus, Helsinki.  
Nakari R & Valtee P (1995) Menestyvä työyhteisö. Yhteistoiminnallisuuden näkökulmia työyhtei-

sön kehittämiseen. Gummerus OY, Jyväskylä. 
Niedersächsishes Kulturministerium. Niedersäscsisches Gestz und Verordnungsblatt. H 5321 A 47 

(1993)  Jahrgang Nummer 27, Niedersachsen. 
Nissinen J H (1990) Tulosjohtamisen menestystarina 80-luvulla ja sen kehitysaallot uudella vuosi-

kymmenellä. Teoksessa: Asikainen R & Nissinen JH (toim) 1990 Luova tulosjohtaminen jul-
kishallinnossa. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, s 41-51. 

Nivala V (1999) Päiväkodin johtajuus. Acta Universitatis Lapponiensis 25 Lapin yliopisto.  
Nummela J & Ryynänen A (1993) Kuntahallinnon vaihtoehdot. Kansallisvaltion etäispäätteestä 

kansalaisyhteiskunnan perustaksi. Gummerus, Jyväskylä. 
Nummenmaa T, Konttinen R, Kuusinen J & Leskinen E (1997) Tutkimusaineiston analyysi. 

WSOY, Porvoo. 
Nurmi V (1989) Kansakoulusta peruskouluun. WSOY, Juva. 
Ojala I (1997) Koulu vapautuu –kuka tekee valinnat? Acta 72/(1997) Kunta Suomi 2004 tutkimuk-

sia No 5, Suomen kuntaliitto, Helsinki. 
Ojala I (1998) Oppilaitosten monipuolistuva johtaminen. Oppilaitosten toiminnalliset muutokset ja 

rehtoreiden institutionaaliset johtamisroolit. Suomenkuntaliiton julkaisuja No 98, Helsinki. 
Ojanen S (1982) Opettajien stressi. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitos Julkaisusarja A, 

Tutkimusraportti nro 23. 
Ojanen S (1985) Stressikö rehtorin statusta? Kouluorganisaation valtaroolin omaavan, johtajan 

toiminnan psykodynaamisesta ymmärtämisestä. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 
tutkimuksia 31/1985. 

Opetushallitus (1991) Pienten ala-asteiden koulunjohdollinen koulutus. Muistio 14.6.1991. 
Opetushallitus (1994) Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. Painatuskeskus, Helsinki. 
Opetushallitus (1995) Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli. Arviointi 9/95 Yliopistopaino, 

Helsinki. 
Opetushallitus (2000a) Opetushallinnon tutkinnon perusteet. Määräys 43/011/2000  
Opetushallitus (2000b) Opetushallinnon tutkintovaatimukset. Määräys 1/105/2000  
Opetusministeriö (2000) European trends in anticipation of  Teacher training needs Summary of 

answers from the Euridice network anticpatory project to investigate teachers` initial and con-
tinuing training needs (Opepro) report. Layout Studio Oy, Helsinki. 

Opetusministeriö (2001) Perusopetuksen uudistamistyöryhmän muistio. 11/2001 Yliopistopaino, 
Helsinki.  

Otala L (1996) Oppimisen etu - kilpailukykyä muutoksessa. Ekonomia -sarja, WSOY, Porvoo.  
Paisey A &  Paisey A (1988) Effective Mangement in Primary Schools. Basil Blackvell ltd, Oxford. 
Pashiardis P (1998) Researching the Characteristics of Effective Primary School Principals in Cy-

prus. Educational Management & Administration No. 2  Sage, London, p 117-131. 
Patton M Q (1990) Qualative Evaluation and Research Methods. Sage Publications, Newbury. 
Peltonen M (1989) Johtaminen 1990-luvulla. Otava, Keuruu. 
Peltonen M (1990)  Johtamisen käsitteistöä. Aavaranta sarja nro 3 Satakunnan painotalo, Kokemäki. 



 195
Peltonen M & Ruohotie P (1987) Motivaatio. Menetelmiä työhalun parantamiseksi. Aavaranta sarja 

no 4 Otava, Keuruu.  
Peltonen M & Ruohotie P (1991) Ihmisten johtaminen. Aavaranta sarja nro 24 Otava, Keuruu.  
Pietiäinen J-P (1995) Teoksessa: Salminen J, Pietiäinen J-P & Teperi J (1995) Yksityisoppikoulu-

jen historia 1872-1977. Painatuskeskus, Helsinki, s 157-234. 
Raivola R (2000) Tehoa vai laatua koulutukseen? WS Bookwell Oy, Juva. 
Reddin W J (1983) Liikkeenjohdon tehokkuus. Kolmedee Oy, Helsinki. 
Riley K A (1998) Creating the leadership climate. Leadership in Education. Theory and Practice 

No 2 Taylor& Francis, USA, p 137-154. 
Ruohotie P (1985) Kannustava työyhteisö.  Tutkimustulosten avaama näkökulma esimiesten  joh-

tamistaidon kehittämiseen. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajainkoulutuslaitoksen 
julkaisu nro 12. 

Ruohotie P (1993) Ammatillinen kasvu työelämässä. Projektitutkielma Ammattikasvatussarja 8. 
Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna.  

Ruohotie P (1996) Oppimalla osaamiseen ja menestykseen. Oy Edita Ab, Helsinki. 
Ruohotie P & Honka J (1999) Palkitseva ja kannustava johtaminen. Oy Edita Ab, Helsinki. 
Räty O (2000) Rehtori johtajana - oppimisen johtaminen. M-print Oy, Mänttä. 
Rönnberg, U (2000) Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat uuden vuosituhannen alkaessa. 

Opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 13. Opetus-
hallitus. 

Saari & Kupari (1996)   Missä peruskoulu säästi?  Teoksessa: Jakku-Sihvonen R, Lindström A & 
Lipsanen S (toim) (1996) Toteuttaako peruskoulutasa-arvoa? Opetushallituksen Arvioinnit 1/96. 
Hakapaino Oy, Helsinki. s 100-116. 

Sahlberg  P (1998) Opettaja koulun muutoksessa. WSOY, Juva. 
Sahlberg  P (1996) Kuka auttaisi opettajaa - post moderni näkökulma opetuksen muutokseen yhden 

kehittämisprojektin valossa. Jyväskylä Studies in Education, Psychoogy and Social Research, 119. 
Salmela A (1935) Suomen kansakouluhallinnon pääpiirteet seminaareille, johtokunnille ja opettajil-

le. WSOY, Porvoo. 
Salmela A (1947) Suomen kansakouluhallinnon pääpiirteet seminaareille, johtokunnille ja opettajil-

le. WSOY, Porvoo. 
Salminen A (1993) Hallintotiede. Organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Valtionhallinnon kehit-

tämiskeskus Painatuskeskus Oy, Helsinki. 
Salo P & Kuittinen M (1998) Oppiiko koulu organisaationa. Kasvatus 29 (2): 214-223. 
Santalainen S & Huttunen P (1993) Strateginen johtaminen julkishallinnossa. Gummerus, Jyväskylä. 
Santalainen T, Voutilainen E & Porenne P (1988) Tulosjohtaminen uudistuu ja uudistaa. Wei-

lin+Göös, Espoo. 
Sarala U (1988) Kohti oppivaa organisaatiota. Aikuiskoulutus organisaatiossa. Helsingin yliopisto 

Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus,  Salpausselän kirjapaino, Lahti. 
Sarjala J (1981) Suomalainen koulutuspolitiikka. WSOY, Juva. 
Sarjala J (1995) Julkinen valta ja koulutus Teoksessa: Laukkanen  R (toim) Koulutusjärjestelmän 

arviointia. Opetusministeriö ja opetushallitus Hakapaino Oy, Helsinki, s 9-20. 
Schein E (1977) Organisaatiopsykologia. Gummerus, Helsinki.  
Senge P (1990)  The Fifth Discipline. The Art and Practice of the learning organisation. Doubleday 

Curency, New York. 
Sergiovanni T  J (1991) The Principalship A reflective practice perspective. Allyn and Bacon, Boston. 
Sergiovanni T  J &  Starratt R J (1988) Supervision, Human perspectives. McGraw-Hill Publishing 

Company. 
Sievering J  W & Cooper B S (1990) School management behavior and the physiology of stress 

reseach and recommendations. In: Bacharach S B (ed) (1990) Advances in research and theories 
of school management and educational policy. Volume 1 Jai Press ltd, London, p 209-235. 

Sharpe F (1994) Devolution- Towrds a Researsh Framework. Educational Management & Admini-
stration No. 2, Longman Grop UK Limited, London, p 85-94. 

Shapiro J Z & Crowson R L (1990) Rational choice theory and administrative decision making 
implications for research in educational administration. In: Bacharach S B (ed) (1990) Advances 



 196
in research and theories of school management and educational policy. Volume 1 Jai Press ltd, 
London, p 279-301. 

Sherman A (2000) Women Managing/Managing Women. The Marginalization of female Leader-
ship in Rural School Settings Educational Management & Administration Volume 28(2). Sage 
Publications, London, Thousand Oaks and New Delhi, p 133-143.  

Siljander P (1988) Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulun yliopiston kasvatustietei-
den tiedekunnan tutkimuksia 55. 

Siljander P (1992) Metodologisen ekletismin ongelma kasvatustieteessä. Kasvatus 23 (1) s 14-21. 
Simkins T (1999) Values, Power and Instrumentality Theory and Reseach in Education Manage-

ment. Educational Management & Administration No. 3 Sage Publications, London p 267-282. 
Simkins T, Garrett V, Memon M & Rana Nazir A  (1998) The Role Percertions of Governement 

Headteachers in Pakistan. Educational Management & Administration No. 2 Sage Publications,, 
London p 131-147. 

Sipilä J (1991) Asiantuntija ja johtaja. Miten hallit nämä kaksi roolia? Gummerus Oy, Jyväskylä.  
Sleegers P,  Bergen T & Giesbers  J (1994) Policy-making Capacity of Schools Results of a Dutch 

Study. Educational Management & Administration No. 3 Longman Grop UK Limited, London 
p 147-159. 

Somerkivi U & Laine O (1958) Kansakoulun johtokunta ja kansakoululautakunta. Tammi, Helsinki. 
Southworth G (1987) Indroduction. In: Southworth G (ed) (1987) Readings in Primary School 

Management. Redwood Burn Limited, Trowbridge, Wiltshire, Great Britain, p 1-12. 
Strain M (1996) Rationality, Autonomy and the Social Context of education Management. Educa-

tional Management and Administration Volume 24 (1) Sage Publications, London p 49-63. 
 Strain M (1997) Records of Achievement. Critical Rewiew of Educational Management & Ad-

ministration. Educational Management & Administration No. 3 Sage Publications, London, p 
213-242. 

Stålhammar B (1984) Rektorsfunktionen i grundskolan. Vision-verrklighet Acta Universitatia Up-
saliensis Upsala Studies in Education 22. 

Stålhammar B (1992) Goal-oriented leadership in Swedish Schools.Skolledarhögskolans skriftserie 
nr 2. Örebro. 

Suomen Kaupunkiliitto & Suomenkuntaliitto (1983) Koulun johtaja ja muuttuva koulu. Satapaino 
Oy, Tampere. 

Sveiby KE (1990) Valta ja johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Gummerus Oy, Jyväskylä.  
Syrjälä L & Numminen M (1988) Tapaustutkimus kasvatustieteissä. Oulun yliopiston kasvatustie-

teiden tiedekunnan tutkimuksia 51/1988. 
Syrjälä L (1990) Yksilön merkitys koulun kehittämistoiminnassa. Touko Voutilainen ajattelijana ja 

rehtorina. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia No 68. 
Taipale A (2000) Peer-assisted leadership –menetelmä rehtorikoulutuksessa. Erään koulutusproses-

sin taustakontekstin kuvaus, teoreettiset perusteet sekä toteutuksen ja vaikuttavuuden arviointi. 
Helsingin opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 213 Hakapaino, Helsinki. 

Takala P (1994) Lukion kehitys 1970-1994. Teoksessa: Jakku-Sihvonen R & Blom H (toim) (1994) 
Lukion tila 1994. Opetushallitus Arviointi ja seuranta 5. Hakapaino, Helsinki. 

Tarjamo J (toim.) (1979) Opettajana Suomessa. Kirjayhtymä, Helsinki. 
Temmes M (1991) Julkinen johtaminen. Valtion painatuskeskus, Helsinki. 
Temmes M (1992) Julkiset asiantuntijaorganisaatiot. Valtion painatuskeskus, Helsinki. 
Their S (1994) Pedagoginen johtaminen. Tammer-paino Oy, Tampere. 
Torpe H & Kobayashi S (1981) Luova johtamistapa. Weilin&Göös, Espoo. 
Toivonen E (toim) (1976) Koulun pedagogien johtaminen. Suomen kuntaliitto Kunnallispaino, 

Vantaa.  
Toivonen E (1983) Kunnan koululaitos omaleimaisena tulosvastuullisena toimintayksikkönä.   

Teoksessa: Koulun johtaja ja muuttuva koulu. Suomen kaupunkiliitto julkaisu D23 Kunnallis-
paino, Tampere, s 73-80. 

Toivonen E (1998) Koululait –88. WSOY, Juva.  
Toivonen E (1991) Koululait –91. WSOY, Juva. 
Tukiainen K (1999) Peruskoulun rehtorin toimintaprofiili. Helsingin yliopiston opettajankoulutus-

laitoksen tutkimuksia 206, Hakapaino, Helsinki.  



 197
Tuohy D & Coghlan D (1997) Developmet in Schools A Systems Approach Based on Organizational 

Levels. Educational Management & Administration No. 25 Sage Publications, London p 65-78. 
Uusitalo H (1991) Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY, Juva. 
Vahermo M (1989) Johtaminen ja esimiestyö. Teoksessa: Majoinen K, Raitoaho O & Vahermo M 

(1990) Kuntien kehittyvä henkilöstöpolitiikka. Valtion painatuskeskus, Helsinki, s 75-92. 
Vaherva P (1984) Rehtorin ammattikuva ja koulutustarve. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen 

laitoksen julkaisuja A 5/1984. 
Valde E (1994)  Opettajan työ. Teoksessa: Tähtinen J (toim.)  Opettajaksi kasvaminen. Turun luo-

kanopettajakoulutuksen linjojen hahmottelua Turun opettajankoulutuslaitos, Turku, s 146 - 158. 
Valtioneuvosto (1993/834) Päätös peruskoulun tuntijaosta. 
Valtioneuvosto (1993/835) Päätös lukion tuntijaosta. 
Viitala R (2002) Henkilöstöjohtaminen. Edita Prima Oy, Helsinki. 
Virkkunen P, Voutilainen E, Laosmaa M & Salmimies P (1986) Tulosjohtaminen julkishallinnossa. 

Weilin&Göös, Espoo. 
Virkkunen P (1994) Uudistuvan koulun johtaminen. Opetushallitus, Helsinki.  
Vulkko E (2001) Opettajayhteisön kokema päätöksenteko kouluorganisaatiossa. Joensuun yliopisto 

Kasvatustieteellisiä julkaisuja no 66 Joensuun yliopistopaino, Joensuu. 
Vuorela T, Nieminen P & Ojala I (1994) Mihin oppilaitos tarvitsee opetushallintoa. Ohjaus ja tuki 

oppilaitoksen onnistumiselle. OTTO -hankkeen seuranta raportti. Valtion kehittämiskeskus. 
Painatuskeskus OY, Helsinki. 

Välijärvi J (1988) Koulun sisäisen kehittämisen sisällöllisistä vaihtoehdoista. Teoksessa: Lyytinen 
H K (toim) (1988) Itseuudistuvaan kouluun. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja 
B. Teoriaa ja käytäntöä 19. Jyväskylän ylipisto, s 95-112. 

Välijärvi J & Kari J (1987)  Yleissivistävän opetuksen nykytilan arviointia ja kehittämisen suunta-
viivoja. Teoksessa: Kari J (toim) Suomen koulutusjärjestelmän kehitysnäkymiä. Kasvatustietei-
den tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 22. Jyväskylän yliopiston monistus-
keskus, Jyväskylä, s 9-19. 

Välijärvi J (2000) Koulu maailmassa - maailma koulussa. Opettajien, kuntatyönantajien ja yritys-
elämän näkemyksiä yleissivistävän opetuksen ja opettajan koulutuksen tulevaisuudesta. Opetta-
jien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeen (OPEPRO) selvitys 9. Opetushallitus.  

Wallace M (2001) Sharing Leadership of Schools Trough Teamwork. A Justifiable Risk? Educa-
tional Management & Administration Volume 29(2) Sage Publications, London, Thousand 
Oaks and New Delhi p 153-167.  

Wilman A (2001) Yhteistyön ristiriitaiset puhetavat. Diskurssianalyyttinen näkökulma luokanopet-
tajien tulkintoihin tiimityöstä. Kasvatustieteiden tiedekunta Oulu university press, Oulun 
yliopisto. 

Willower D J (1986) Organisation theory and management of schools In:  Hoyle E (ed) & McMa-
hon A (1986)World Yearbook of education 1986 The management of schools Anchor Brendon 
LtD, Tiptree; Essex, p 29-45. 

Yeakey C C (1990) Conceptual legitimacy and pluralism in school organisational thought. 
Bacharach SB (ed) 1990 Advances in research and theories of school management and educa-
tional policy. Volume 1 Jai Press ltd, London, p 1-30. 

Yrjönsuuri Y (1990) Peruskoulun eri-ikäisten opettajien käsityksiä koulutuksensa riittävyydestä. 
Tutkimuksia 126 Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos. 



 Liitteet



 Liite 1 Rehtorit/johtajat 

1. Seuraavaan on koottu tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella joukko tyypillisiä rehto-
rin ja koulun johtajan tehtäviä. Pyydän Teitä arvioimaan 
 
a) miten tärkeänä pidätte oman tehtävänne kannalta seuraavia tehtäviä 
b) miten arvioitte seuraavien tehtävien toteutuvan käytännössä. 
 
Jos luettelossa on sellaisia tehtäviä, joiden kanssa ette joudu koulussanne ollenkaan te-
kemisiin, jättäkää ko. tehtävät merkitsemättä. Luettelon loppuun voitte merkitä luettelos-
sa mainitsemattomia, mutta koulussanne tärkeitä tehtäviä. 
Mikäli joku tehtävä kuuluu koulussanne apulaisrehtorille täyttäkää ko. kohta kuten 
muutkin kohdat. 
Merkitkää loppuun mitkä edellä olevista tehtävistä kuuluvat apulaisrehtorille. 
 
TÄRKEYS                           TOTEUTUVUUS 
5 pidän tärkeänä                  5 toteutuu hyvin 
4 Pidän melko tärkeänä           4 Toteutuu melko hyvin 
3 En osaa sanoa                   3 En osaa sanoa 
2 Pidän melko turhana            2 Toteutuu melko huonosti 
1 Pidän turhana                   1 Toteutuu huonosti    
 
TÄRKEYS                   TOTEUTUVUUS 
 

1) 1 2 3 4 5  Työsuunnitelman laatiminen            1 2 3 4 5 
2) 1 2 3 4 5  Työjärjestyksen laatiminen               1 2 3 4 5 
3) 1 2 3 4 5  Talousarvion laatiminen                                   1 2 3 4 5 
4) 1 2 3 4 5  Tilastojen laatiminen                                        1 2 3 4 5 
5) 1 2 3 4 5  Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden hankkiminen 1 2 3 4 5 
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TÄRKEYS                           TOTEUTUVUUS 
5 pidän tärkeänä                   5 toteutuu hyvin 
4 Pidän melko tärkeänä           4 Toteutuu melko hyvin 
3 En osaa sanoa                   3 En osaa sanoa 
2 Pidän melko turhana            2 Toteutuu melko huonosti 
1 Pidän turhana                   1 Toteutuu huonosti    
 

TÄRKEYS                   TOTEUTUVUUS 
 

6) 1 2 3 4 5  Koulukuljetusten järjestäminen                        1 2 3 4 5  
7) 1 2 3 4 5  Kokousten ja neuvottelujen valmistelu                       1 2 3 4 5 
8) 1 2 3 4 5  Kokousten ja neuvottelujen johtaminen                    1 2 3 4 5  
9) 1 2 3 4 5  Opettajien sijaisjärjestelyt                             1 2 3 4 5  
10) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito kouluvirastoon                          1 2 3 4 5 

 
11) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin                1 2 3 4 5 
12) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito muihin kouluihin                      1 2 3 4 5 
13) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito valtion viranomaisiin                 1 2 3 4 5 
14) 1 2 3 4 5  Koulun edustaminen ulospäin                          1 2 3 4 5 
15) 1 2 3 4 5  Koulua koskevaan tutkimustyöhön osallistuminen     1 2 3 4 5 

 
16) 1 2 3 4 5  Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille         1 2 3 4 5 
17) 1 2 3 4 5  Koululaitoksen kehityksen seuranta               1 2 3 4 5 
18) 1 2 3 4 5  Oma opetustyö hallintotehtävien ohella                     1 2 3 4 5  
19) 1 2 3 4 5  Opettajien pitämien tuntien seuranta               1 2 3 4 5 
20) 1 2 3 4 5  Opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä       1 2 3 4 5 

 
21) 1 2 3 4 5  Opettajien sijaisten ohjaus opetustyössä         1 2 3 4 5 
22) 1 2 3 4 5  Oppilasarvostelun seuranta                         1 2 3 4 5 
23) 1 2 3 4 5  Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen               1 2 3 4 5 
24) 1 2 3 4 5  Kodin ja koulun välinen yhteistyö välinen yhteistyö    1 2 3 4 5 
25) 1 2 3 4 5  Tiedon hankkiminen yksittäisten oppilaiden  

              kouluongelmista       1 2 3 4 5 
 

26) 1 2 3 4 5  Koulutyölle asetettujen opetus- ja  
kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointi           1 2 3 4 5 

27) 1 2 3 4 5  Työrauhaongelmien selvittely                        1 2 3 4 5 
28) 1 2 3 4 5  Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittely   1 2 3 4 5 
29) 1 2 3 4 5  Opettajien ja oppilaiden keskinäisten kiistojen  

selvittely                                             1 2 3 4 5 
30) 1 2 3 4 5  Opetuksen tuloksellisuuden arviointi               1 2 3 4 5 

 
31) 1 2 3 4 5  Oppilashuollon organisointi                           1 2 3 4 5 
32) 1 2 3 4 5  Opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen  1 2 3 4 5  
33) 1 2 3 4 5  Koulun johtamista koskevan uuden tiedon  

seuraaminen         1 2 3 4 5 
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TÄRKEYS                           TOTEUTUVUUS 
5 pidän tärkeänä                   5 toteutuu hyvin 
4 Pidän melko tärkeänä           4 Toteutuu melko hyvin 
3 En osaa sanoa                   3 En osaa sanoa 
2 Pidän melko turhana            2 Toteutuu melko huonosti 
1 Pidän turhana                   1 Toteutuu huonosti    

 
TÄRKEYS                   TOTEUTUVUUS 
 

34) 1 2 3 4 5  Yleiskuvan luominen siitä, miten oma kouluyhteisö  
toimii ja sen arviointi                                                   1 2 3 4 5 

35) 1 2 3 4 5  Opetussuunnitelman kehittäminen                              1 2 3 4 5 
 

36) 1 2 3 4 5  Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen           1 2 3 4 5 
37) 1 2 3 4 5  Oppilasvalinnan organisointi                      1 2 3 4 5 
38) 1 2 3 4 5  Valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja    

hoitaminen        1 2 3 4 5  
39) 1 2 3 4 5  Palautteen antaminen opettajille                  1 2 3 4 5 
40)  1 2 3 4 5  Tavoitteiden määritteleminen                                  1 2 3 4 5 

 
Jos teillä on jotain muuta rehtorin toimintaan liittyvää, kirjoita se oheen ja arvioin myös 
sen tärkeyttä ja toteutuvuutta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Apulaisrehtorille kuuluvat seuraavat tehtävät ____________________________ 
 
2. Mitkä ovat mielestänne rehtorin/johtajan tärkeimmät tehtävät. Merkitkää kolme tehtä-
vää tärkeysjärjestyksessä 
A. Tärkein   ___________________________________________  
B. Toiseksi tärkein  ___________________________________________ 
C. Kolmanneksi tärkein  ___________________________________________ 
 
3. Mitkä kolme tekijää eniten vaikeuttavat rehtorin/johtajan työtä? 
A. Vaikeuttaa eniten  ___________________________________________ 
B. Vaikeuttaa toiseksi eniten ___________________________________________ 
C. Vaikeuttaa kolmanneksi eniten ___________________________________________ 
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4. Vastatkaa seuraaviin väittämiin, oletteko                           
5 Samaa mieltä 

    4 Melko samaa mieltä 
    3 En osaa sanoa 
    2 Melko eri mieltä 
   1 Eri mieltä 

 
A. Minulla on riittävä koulutus koulun johtamiseen             1 2 3 4 5 
B. Minulla on riittävä koulutus opetuksen ohjaamiseen            1 2 3 4 5 
C. Minulla on liian vähän aikaa tehtävistäni suoriutumiseen     1 2 3 4 5 
D. Minulla on vastuu koulun tavoitteiden saavuttamisesta        1 2 3 4 5 
E. Voin vaikuttaa riittävästi opetuksen sisältöön koulussani    1 2 3 4 5 
F. Opettajien kanssa työskenteleminen on vaikeaa                1 2 3 4 5 
G. Kouluun kohdistetaan ristiriitaisia odotuksia                1 2 3 4 5 
H. Voin vaikuttaa oman työni sisältöön                           1 2 3 4 5 
I. En voi vaikuttaa alaisteni työn sisältöön                    1 2 3 4 5  
J. En voi vaikuttaa opettajien täydennyskoulutukseen            1 2 3 4 5  
K. Koulu saa käyttää taloudelliset resurssit varsin vapaasti    1 2 3 4 5  
L. Pedagogisen johtamisen osuus on työajastani vähäinen         1 2 3 4 5  
M. Päivittäinen työni toteutuu etukäteissuunnitelman mukaan    1 2 3 4 5  
N. Koulu joutuu hankkimaan osan taloudellisista resursseistaan muualta 1 2 3 4 5  
O. Palkkani on liian pieni tehtävieni vaativuuteen nähden   1 2 3 4 5  
P. Rehtorin/koulunjohtajan asema yhteiskunnassa on arvostettu  1 2 3 4 5  
 
 
Vastaajan tiedot 
Laittakaa rasti oikean vaihtoehdon kohdalle 
 
1. Kouluaste ala-aste__ Yläaste__ Lukio__ 
2. Koulussa on  opettajia____  oppilaita_____ 
3. Olen Rehtori___ Koulunjohtaja___ 
 
4. Sukupuoli mies__  nainen__ 
5. Kuinka monta vuotta olette olleet nykyisessä toimessanne 
6. 0-5__  6-10__  11-15__  16-20__  20-  __ vuotta 
7. Koulutusaste (ylin) Luokanopettaja tai vastaava____  
                       Alempi loppututkinto____ 
                       Ylempi loppututkinto____ 
                       Muu, mikä________________  
 
 
KIITOKSET ANTAMISTANNE VASTAUKSISTA 



 Liite 2 Opettajat 

1. Seuraavaan on koottu tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella joukko tyypillisiä rehto-
rin ja koulun johtajan tehtäviä. Pyydän Teitä arvioimaan 
 
a) miten tärkeänä pidätte oman tehtävänne kannalta seuraavia tehtäviä 
b) miten arvioitte seuraavien tehtävien toteutuvan käytännössä. 
 
Jos luettelossa on sellaisia tehtäviä, joiden kanssa ette joudu koulussanne ollenkaan te-
kemisiin, jättäkää ko. tehtävät merkitsemättä. Luettelon loppuun voitte merkitä luettelos-
sa mainitsemattomia, mutta koulussanne tärkeitä tehtäviä. 
Mikäli joku tehtävä kuuluu koulussanne apulaisrehtorille täyttäkää ko. kohta kuten 
muutkin kohdat. 
Merkitkää loppuun mitkä edellä olevista tehtävistä kuuluvat apulaisrehtorille. 
 
TÄRKEYS                           TOTEUTUVUUS 
5 pidän tärkeänä                  5 toteutuu hyvin 
4 Pidän melko tärkeänä           4 Toteutuu melko hyvin 
3 En osaa sanoa                   3 En osaa sanoa 
2 Pidän melko turhana            2 Toteutuu melko huonosti 
1 Pidän turhana                   1 Toteutuu huonosti    
 
TÄRKEYS                   TOTEUTUVUUS 
 

1) 1 2 3 4 5  Työsuunnitelman laatiminen                           1 2 3 4 5  
2) 1 2 3 4 5  Työjärjestyksen laatiminen                             1 2 3 4 5  
3) 1 2 3 4 5  Talousarvion laatiminen                                   1 2 3 4 5 
4) 1 2 3 4 5  Tilastojen laatiminen                                       1 2 3 4 5 
5) 1 2 3 4 5  Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden  

hankkiminen          1 2 3 4 5 
 

6) 1 2 3 4 5  Koulukuljetusten järjestäminen                       1 2 3 4 5  
7) 1 2 3 4 5  Kokousten ja neuvottelujen valmistelu                         1 2 3 4 5 
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TÄRKEYS                           TOTEUTUVUUS 
5 pidän tärkeänä                  5 toteutuu hyvin 
4 Pidän melko tärkeänä           4 Toteutuu melko hyvin 
3 En osaa sanoa                   3 En osaa sanoa 
2 Pidän melko turhana            2 Toteutuu melko huonosti 
1 Pidän turhana                   1 Toteutuu huonosti    
 
TÄRKEYS                   TOTEUTUVUUS 
 

8) 1 2 3 4 5  Kokousten ja neuvottelujen johtaminen                        1 2 3 4 5  
9) 1 2 3 4 5  Opettajien sijaisjärjestelyt                                  1 2 3 4 5  
10) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito kouluvirastoon                           1 2 3 4 5 

 
11) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin                 1 2 3 4 5 
12) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito muihin kouluihin                       1 2 3 4 5 
13) 1 2 3 4 5  Yhteydenpito valtion viranomaisiin                 1 2 3 4 5 
14) 1 2 3 4 5  Koulun edustaminen ulospäin                          1 2 3 4 5 
15) 1 2 3 4 5  Koulua koskevaan tutkimustyöhön osallistuminen       1 2 3 4 5 

 
16) 1 2 3 4 5  Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille          1 2 3 4 5 
17) 1 2 3 4 5  Koululaitoksen kehityksen seuranta               1 2 3 4 5 
18) 1 2 3 4 5  Oma opetustyö hallintotehtävien ohella                       1 2 3 4 5  
19) 1 2 3 4 5  Opettajien pitämien tuntien seuranta              1 2 3 4 5 
20) 1 2 3 4 5  Opettajien neuvominen ja ohjaus opetustyössä            1 2 3 4 5 

 
21) 1 2 3 4 5  Opettajien sijaisten ohjaus opetustyössä                  1 2 3 4 5 
22) 1 2 3 4 5  Oppilasarvostelun seuranta                              1 2 3 4 5 
23) 1 2 3 4 5  Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen                  1 2 3 4 5 
24) 1 2 3 4 5  Kodin ja koulun välinen yhteistyö välinen yhteistyö    1 2 3 4 5 
25) 1 2 3 4 5  Tiedon hankkiminen yksittäisten oppilaiden  

kouluongelmista       1 2 3 4 5 
 

26) 1 2 3 4 5  Koulutyölle asetettujen opetus- ja  
kasvatustavoitteiden saavuttamisen arviointi           1 2 3 4 5 

27) 1 2 3 4 5  Työrauhaongelmien selvittely                         1 2 3 4 5 
28) 1 2 3 4 5  Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden selvittely  1 2 3 4 5 
29) 1 2 3 4 5  Opettajien ja oppilaiden keskinäisten kiistojen  

selvittely       1 2 3 4 5 
30) 1 2 3 4 5  Opetuksen tuloksellisuuden arviointi                        1 2 3 4 5 

 
31) 1 2 3 4 5  Oppilashuollon organisointi                           1 2 3 4 5 
32) 1 2 3 4 5  Opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen  1 2 3 4 5  
33) 1 2 3 4 5  Koulun johtamista koskevan uuden tiedon  

seuraaminen            1 2 3 4 5 
34) 1 2 3 4 5  Yleiskuvan luominen siitä, miten oma kouluyhteisö  

toimii ja sen arviointi                                                   1 2 3 4 5 
35) 1 2 3 4 5  Opetussuunnitelman kehittäminen                              1 2 3 4 5 
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TÄRKEYS                           TOTEUTUVUUS 
5 pidän tärkeänä                  5 toteutuu hyvin 
4 Pidän melko tärkeänä           4 Toteutuu melko hyvin 
3 En osaa sanoa                   3 En osaa sanoa 
2 Pidän melko turhana            2 Toteutuu melko huonosti 
1 Pidän turhana                   1 Toteutuu huonosti    
 
TÄRKEYS                   TOTEUTUVUUS 
 

36) 1 2 3 4 5  Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen          1 2 3 4 5 
37) 1 2 3 4 5  Oppilasvalinnan organisointi                             1 2 3 4 5 
38) 1 2 3 4 5  Valtakunnallisten päättökokeiden valmistelu ja  

hoitaminen      1 2 3 4 5  
39) 1 2 3 4 5  Palautteen antaminen opettajille                            1 2 3 4 5 
40) 1 2 3 4 5  Tavoitteiden määritteleminen                                  1 2 3 4 5 

 
Jos teillä on jotain muuta rehtorin toimintaan liittyvää, kirjoita se oheen ja arvioin myös 
sen tärkeyttä ja toteutuvuutta 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Apulaisrehtorille kuuluvat seuraavat tehtävät ____________________________ 
 
2. Mitkä ovat mielestänne rehtorin/johtajan tärkeimmät tehtävät. Merkitkää kolme tehtä-
vää tärkeysjärjestyksessä 
A. Tärkein   ___________________________________________  
B. Toiseksi tärkein  ___________________________________________ 
C. Kolmanneksi tärkein  ___________________________________________ 
 
3. Mitkä kolme tekijää eniten vaikeuttavat rehtorin/johtajan työtä? 
A. Vaikeuttaa eniten  ___________________________________________ 
B. Vaikeuttaa toiseksi eniten ___________________________________________ 
C. Vaikeuttaa kolmanneksi eniten ___________________________________________ 
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Vastaajan tiedot 
Laittakaa rasti oikean vaihtoehdon kohdalle 
 
1. Kouluaste ala-aste__ Yläaste__ Lukio__ 
2. Koulussa on  opettajia____  oppilaita_____ 
3. Olen Rehtori___ Koulunjohtaja___ 
 
4. Sukupuoli mies__  nainen__ 
5. Kuinka monta vuotta olette olleet nykyisessä toimessanne 
6. 0-5__  6-10__  11-15__  16-20__  20-  __ vuotta 
7. Koulutusaste (ylin) Luokanopettaja tai vastaava____  
                       Alempi loppututkinto____ 
                       Ylempi loppututkinto____ 
                       Muu, mikä________________  
 
 
KIITOKSET ANTAMISTANNE VASTAUKSISTA 



 Liite 3 Haastattelu 

 
1. Miksi teistä tuli rehtori/koulunjohtaja? 
 
2. Miten määrittelette rehtorin/johtajan roolin koulussa? 
 
3. Näettekö itsenne johtajana? 
 
4. Onko teillä mielestänne riittävästi päätösvaltaa? 
 
5. Mitä muutoksia on mielestänne tapahtunut johtajan/rehtorin roolissa viime vuosina? 
 
6. Millaisia odotuksia opettajat kohdistavat rehtoriin/johtajaan? 
 
7. Millaisia odotuksia oppilaat kohdistavat rehtoriin/johtajaan? 
 
8. Millaisia odotuksia vanhemmat kohdistavat rehtoriin/johtajaan? 
 
9. Millaisia odotuksia yhteiskuntakohdistavat rehtoriin/johtajaan? 
 
10. Millaista oletatte koulun johtamisen olevan tulevaisuudessa? 



 Liite 4 Koulut, joissa haastattelut suoritettiin: 

 
SAKSA 
 
Reaalikoulu Picher 
Luokka-asteet 1-10 
Oppilaita 450 
Opettajia 27 
 
Lukio Grabov 
Luokka-asteet 7-10 
Oppilaita 390 
Opettajia 23 
 
Laajennettu yläaste (EOS)/lukio Ludwiglust 
Luokka-asteet 5-12 
Oppilaita 600 
 
Lukio Oedeme 
Luokka-asteet 7-13 
Oppilaita 750 
Opettajia 80+30 tuntiopettajaa 
 
Ala-aste Repperstedt 
Luokka-asteet 1-6 
Oppilaita 380 
Opettajia 21 
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HOLLANTI 
 
Esiammatillinen yksityiskoulu (katolinen) Hoorn 
Luokka-asteet  12-16 vuotiaat 
Oppilaita 1650  
Opettajia 120 
 
Peruskoulu Venhuizen 
Luokka-asteet 4-12 vuotiaat 
Oppilaita 120 
Opettajia 12 , joista 5 osa-aikaista 
 
Peruskoulu  Enkhuizen 
Luokka-asteet 6-12 vuotiaat 
Oppilaita 1200 
Opettajia 75 



 Liite 5 Tehtävien tärkeys rehtorien arvioimana ja 
toteutuminen opettajien arvioimana 

Taulukko 1. Rehtoreiden arviointien keskiarvot suunnittelu- ja koordinointitehtävien 
tärkeydestä ja opettajien arviointien keskiarvot niiden toteutumista sekä erojen 
merkitsevyys (nr =129, no =154). 

Tehtävä Rehtorit/ 
tärkeys 

Opettajat/ 
toteutuminen  

Merkitsevyys 

Työsuunnitelman laatiminen 4,7 4,2 p<,001 

Työjärjestyksen laatiminen 4,7 4,2 p<,001 

Talousarvion laatiminen 4,4 4 p<,001 

Koulukuljetusten järjestäminen 4,2 4,2 ns 

Kokousten ja neuvottelujen valmistelu 4,4 3,9 p<,001 

Opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen 4,3 3,3 p<,001 

Oppilashuollon organisointi 4,3 3,7 p<,001 

Oppilasvalinnan organisointi 4,3 3,3 p<,001 

Päättökokeiden valmistelu ja hoitaminen 3,3 3,4 ns 

Tavoitteiden määritteleminen 4,5 3,4 p<,001 
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Taulukko 2. Rehtoreiden arviointien keskiarvot toimeenpanotehtävien tärkeydestä ja 
opettajien arviointien keskiarvot niiden toteutumista sekä erojen merkitsevyys (nr =129, 
no =154). 

Tehtävä Rehtorit/  
tärkeys 

Opettajat/  
toteutuminen 

Merkitsevyys 

Koulutarvikkeiden ja opetusvälineiden 
hankkiminen 

4,3 4 p<,001 

Kokousten ja neuvottelujen johtaminen 4,4 4 p<,001 

Opettajien sijaisjärjestelyt 4,5 3,7 p<,001 

Yhteydenpito  kouluvirastoon 4,5 4 p<,001 

Yhteydenpito kunnan muihin viranomaisiin 4 3,6 p<,001 

Yhteydenpito muihin kouluihin 4,2 3,4 p<,001 

Yhteydenpito valtion viranomaisiin 3 3,2 p<,01 

Koulun edustaminen ulospäin 4,3 3,8 p<,001 

Ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille 4,2 3,7 p<,001 

Opetus hallintotehtävien ohella 4,5 3,6 p<,001 

Opettajien neuvominen ja ohjaus 3,1 2,9 ns 

Opettajien sijaisten ohjaus 4,2 3,2 p<,001 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 4,6 3,9 p<,001 

Palautteen antaminen opettajille 3,3 3,2 ns 

Työrauhaongelmien selvittely 4,4 3,8 p<,001 

Opettajien keskinäisten ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

4,1 3,3 p<,001 

Opettajien ja oppilaiden ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

4,1 3,5 p<,001 
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Taulukko 3. Rehtoreiden arviointien keskiarvot arviointi- ja kehittämistehtävien 
tärkeydestä ja opettajien arviointien keskiarvot niiden toteutumista sekä erojen 
merkitsevyys (nr =129, no =154). 

Tehtävä Rehtorit/  
tärkeys 

Opettajat/  
toteutuminen 

Merkitsevyys 

Opettajien motivointi kouluyhteisönsä 
kehittämiseen 

4,7 3,4 p<,001 

Koulun toiminnan arvioinnin kehittäminen 4,5 3,5 p<,001 

Opetussuunnitelman kehittäminen 4,6 3,7 p<,001 

Tilastojen laatiminen 2,9 3,4 p<,001 

Koulua koskevaan tutkimukseen osallistuminen 3,9 3,2 p<,001 

Koululaitoksen kehityksen seuranta 4,5 3,7 p<,001 

Opettajien pitämien tuntien seuranta 2,8 2,7 ns 

Oppilasarvioinnin seuranta 4,1 3,5 p<,001 

Tiedon hankkiminen oppilaiden 
kouluongelmista 

4,2 3,6 p<,001 

Opetus- ja kasvatustavoitteiden arviointi 4,5 3,5 p<,001 

Opetuksen tuloksellisuuden arviointi 4,4 3,4 p<,001 

Koulun johtamista koskevan uuden tiedon 
seuraaminen 

5,6 3,6 p<,001 

Kouluyhteisön toiminnan seuraaminen ja sen 
arviointi 

4,7 3,7 p<,001 
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