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TIIVISTELMÄ 

Riitta Häm1inen 

Hyvän elementit ammatillisen koulutuksen johtajuudessa ja rehtorin työssä 

Tämä induktiivinen tutkimus etsii hyvän elementtejä ammatillisen koulutuksen 
johtajuudesta. Tutkimuksen aineiston ovat kirjoittaneet Ammatilliset rehtorit 
ry:n vuosina 1994-2002 palkitsemat "Vuoden rehtorit". Nämä rehtorit kirjoitti
vat ajatuksiaan omasta työstään ja "Vuoden rehtoriksi" valinnasta viiteen an
nettuun teemaan. Kirjoitukset analysoitiin glaserilaisen induktiivisen Grounded 
theoryn ja hermeneuttisen tutkimusotteen avulla. Prosessi eteni avoimen (sub
stantiivisen) koodauksen seitsemästä rehtorin työtä erittelevästä kategoriasta 
teoreettisen koodauksen viiteen rehtorin työn ulottuvuutta kuvaavaan katego
riaan. Nämä kategoriat tiivistyivät edelleen selektiivisen koodauksen kolmeksi 
pääkategoriaksi: vastuu, valta ja välittäminen. 

Glaserilaisen Grounded theoryn tavoitteena on tuottaa aineistoa vertaile
malla substantiivinen teoria, joka rakentuu pääkategorioiden sisällöistä (valta, 
vastuu ja välittäminen) sekä tutkimuksen ydinkategoriasta, ihmisyydestä. Erit
telemällä ja järjestelemällä rehtorin työtä, voitiin havaita hyvän piiloutuvan reh
torin tekoihin sekä näiden erilaisiin sidoksiin. Rehtorin työ muuttuu hyvän 
elementeiksi harkittujen, laadullisten toimintatapojen avulla. Nämä tuovat pää
kategorioiden rajapinnoilla mahdollisuuden myös sellaisiin laadullisiin yhdis
telmiin, jotka tekojen avulla tuottavat yhteisöön asiantuntijuutta ja tietämystä, 
eettistä toimintakulttuuria sekä yhteisöllistä vastuuta. 

Muodostunutta substantiivista teoriaa on mahdollista kutsua ammatillisen 
koulutuksen hyvän johtajuuden teoriaksi, jota rehtorit toteuttavat oman asian
tuntijuutensa ja ihmisyytensä turvin. Teoriassa painottuu vahvasti yhteisöllinen 
näkökulma ja siitä on löydettävissä samoja piirteitä kuin kirjallisuuden autentti
sen johtajuuden kuvauksissa. Ammatillisen koulutuksen yhteisöt ja heidän joh
tajansa voivat hyödyntää substantiivista teoriaa esimerkiksi itsearviointimateri
aalina toimintansa kehittämisessä. 

Asiasanat: ammatillinen koulutus, rehtorin työ, hyvän elementit, glaserilainen 
Grounded theory. 
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This inductive study focuses on the elements of the good in leadership in the 
field of vocational education. Nine 'Principals of the Year', nominated by the 
Vocational Principals' Organisation in 1994-2002, wrote down their thoughts on 
five themes about their work and thinking. The writings were analysed using 
Glaser' s inductive grounded theory and hermeneutical reading. The process 
progressed from seven categories of open (substantive) coding into five catego
ries of theoretical coding concerning principals' work, and further into three 
main categories of selective coding, i.c. rcsponsibility, power and caring. 

The process of Glaserian inductive approach produces a substantive the
ory, which in this study suggests that the elements of the good in principals' 
work are epistemic, existential, and ethical connections of responsibility, the 
content of the main categories. The core category of this study is humanity. The 
good is hiding in principals' many actions. We can also find it inside the con
nections between the elements of the good. On the borders of the main catego
ries the connections of the concepts with humanity build a strong quality in
vestment such as expertise knowhow, ethical culture and a moral way of action, 
and communal trust. 

The main part of this formulated theory builds on the elements of the 
good, and thus the substantive theory can be described as an ideal model of 
good leadership in the field of vocational education. The principals implement 
it according to their own humanity and expertise. The substantive theory em
phasizes the communal aspect and it has many similarities with the studies and 
articles about authentic leadership. School communities and their leaders could 
use the content of the substantive theory as materia! in their self-assessment 
processes. 

Key words: vocational education, principals' work, elements of the good, 
Glaserian Grounded Theory. 
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ESIPUHE 

Tämän tutkimuksen suola, sokeri ja muut mausteet tulevat omista kokemuksis
tani yli 30 -vuotisesta työhistoriasta. Ammatillisen koulutuksen kehitys 1970-
luvulta tähän päivään on huimaa. Samanmittaiseen historiaan liittyy myös oma 
ammattilaisuuteni ja siinä kehittyminen sekä kasvu ihmisyyteen ja parempaan 
itsensä tuntemiseen. On aika kiittää erilaisista päivistä isommissa ja pienemmis
sä työyhteisöissä. Työyhteisöinä ja ihmisinä olette opettaneet minulle, mitä on 
koulun arki ja millainen mahdollisuus siellä on ihmisyydelle. Kiitän yhdessä ja 
yksittäin kaikkia teitä, joiden kanssa olen saanut vuodesta 1976 lähtien elää 
ammatillisen koulutuksen ja oppimiseen keskittyvän yhteisön arkea. Sellaista 
arkea, jossa oppimisen ja opiskelijoiden maailman rinnalla on aikuisten kesken 
yhdessä voitu suunnitella ja toteuttaa, opettaa ja analysoida, rakentaa ja kriti
soida, purkaa ja edistää yhteisiä asioita. ISO ja lämmin kiitos teille jokaiselle. 

Saamistani apurahoista kiitän Lapuan Naisyhdistystä, Akavaa sekä Ellen 
ja Artturi Nyyssösen säätiötä. Esitarkastajani professori Taina Savolainen ja do
sentti Seija Mahlamäki-Kultanen, lämmin kiitokseni haasteisista kommenteista. 
Niihin vastaaminen teki työstäni sekä sisällöllisesti että metodisesti entistä vah
vemman. Kiitän ohjaajiani professori Jukka Alavaa ja professori Lars Björkiä. 
Autoitte minut hyvään alkuun ja jaksoitte kysymyksiäni glaserilaisen GT:n yh
teisellä opin polulla. Kansainvälisestä näkökulmasta, innostamisesta ja kannus
tavasta palautteesta kiitän professori Arild Tjeldvollia. Merkityksellisimmän 
kiitoksen tässä tutkimuksessa ansaitsee metodiohjaajani lehtori Anita Malinen. 
En löydä sanoja kiittämään niin monesta voimauttavasta keskustelusta, viesteis
tä ja rauhoituksen sanoista seitsemän vuoden aikana - ja jo paljon ennen sitä. 
Kiitän lämpimästi tarkkuudesta, reilusta ja rakentavasta palautteesta myös 
työni tieteellistä tarkastajaa, professori Leena Laurista. 

"Vuoden rehtoreille" lämmin kiitokseni mahdollisuudesta tutkia ja käsit

teellistää hyvää ammatillisen koulutuksen johtajuudessa. Lehtori Tuija Lehto
nen ja osastosihteeri Elisa Heimovaara: tämän tutkimuksen kieli on parhaassa 
muodossaan sekä suomeksi että englanniksi teidän asiantuntijuutenne avulla. 
Laura, sinun ulkopuolisen lukijan silmälasisi ja tarkkuutesi on ollut korvaama
tonta. Ison kiitoksen ja halauksen ansaitsevat myös monet ystäväni ympäri 
Suomea: kiitos että olette olemassa ja kiitos että olette muistaneet - eläneet mu
kana. Kiitos Marja ja Hilkka, Elise ja Anna-Mari, teidän muistamisenne löysivät 
uskomattoman monia muotoja. Kiitokseni osoitan myös sisarilleni ja koko rak
kaalle serkussarjallemme. Olemme saaneet hyvät eväät elämäämme ja oppineet 
yhteisöllisyyden ja verkoston merkityksen jo kauan sitten. - Matti Juhani ja pie
ni Wiivi Julia Dagmar, olitte ainoat jotka saitte minut välillä hellittämään. 

Cygnaeus puiston naapurissa Naisten päivänä 2009 

@l{]itta 9'.z&n-ni-ne?i 
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1 OLEMME PAALUPAIKALLA1

1970- ja 1980-luvuilla ammatilliset oppilaitokset toimivat itsenäisesti rehtorinsa 
johdolla, kuuliaisuus Ammattikasvatushallitusta kohtaan oli aistittavissa. Itse 
näin opettajavuosinani vahvan kehityksen aallon alkavan keskiasteen uudis
tuksesta 1980-luvulla, jolloin koko ammatillisen koulutuksen rakenne alkoi sel
kiytyä. Opiskelijat saivat jatko-opintokelpoisuuden ja oppilaitosten pedagogi
nen osaaminen, erityisesti opetussuunnitelmaosaaminen vahvistui (Honka 
2000, 83). Kasvatustieteen opintojeni jatkuessa 1990-luvun taitteessa normiohja
us purettiin ja postin kuljettamien määräyskirjeiden aika päättyi. Muodostettiin 
Opetushallitus ja oppilaitokset pääsivät tai joutuivat päättämään omista toimin
tatavoistaan ja niiden perusteista. Uudella aikakaudella kysyttiin rehtoreiden 
taitoa johtaa kouluaan, seurata aikaansa ja ennakoida tulevaa. Koulutuksenjär
jestäjien ja rehtoreiden oli opittava tulkitsemaan itse viestit lainsäädännön muu
toksista ja kehittämisohjelmista tulevan toimintansa perustaksi. Oppilaitoksissa 
uudistuksia odotettiin, mutta samanaikaisesti havaittiin koulujen kulttuuristen 
toimintatapojen pitävän pintansa lainsäädännöstä ja yhteiskunnan muutostar
peista huolimatta. Täydennyskoulutukseen suuntautuvien työvuosieni aikana 
oli kuitenkin helppo havaita, että Opetusministeriön viestejä opittiin seuraa
maan. Tällöin koulutuksenjärjestäjien rooli vahvistui ja oppilaitoksissa rakentui 
oma yhteisöllinen toimintatapansa, jonka osana kehitettiin myös uutta pedago
gista kulttuuria. 

Kokonaisuutena 1980- ja 1990-luvuilla ammatillisessa koulutuksessa elet
tiin moninkertaisten muutosten rinnalla myös voimakkaan henkilöstön koulut
tautumisen aikaa. Olin mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa monia täy
dennyskoulutusohjelmia ammatillisille oppilaitoksille ja heidän opettajilleen. 
Uudistuk:siirl liittyi ll)lÖS l,arlsallista tutkimusta (Ekola & Rarltanerl 1988; Sa
vonmäki & Rantanen 1989). Myös lainsäädäntö toi velvoitteen toiminnan arvi
ointiin 1990-luvun lopulla (L 628/1998; 630/1998), minkä johdosta koulutuk
senjärjestäjät rakensivat omia laatujärjestelmiään ja niiden mittareita. Laadun 
seurantaan kannustettiin myös valtakunnan tason mittareilla, laajoilla kohden
netuilla arvioinneilla ja laatupalkintokilpailulla. Kaikilla näillä toimenpiteillä 
saatiin paljon hyvää aikaan, kuten sain huomata 2000-luvun taitteessa ammatil
lisen koulutuksen hallinnossa. Ajoittain jäin kuitenkin pohtimaan määrällisesti 

Otsikko tulee yhden "Vuoden rehtorin" kirjoituksesta. Meidän rehtoreiden tehtävä on 

pitää huolta siitä, että syvällisen tiedon ja osaamisen arvostus säilyy. Olemme paalupaikalla. 
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mitattujen tulosten ja arjen toiminnan yhteyttä. Käytiinkö kouluissa sittenkään 
systemaattista keskustelua oppilaitoksen toiminnan perusteista? 

Suomen koulujärjestelmä on tunnettu maailmanlaajuisesti ja ammatillisen 
koulutuksen tasoa ja toimintamallia ihastellaan maailmalla. Pitkä ja monipuoli
nen kehitystyö on tuottanut nuorille yhä laajempia valinnan mahdollisuuksia. 
Kokonaisuutena olemme kuitenkin sen tosiasian edessä, että syrjäytyneiden 
määrä lisääntyy ja koulujen hyvinvointi on jatkuvana keskustelun aiheena. Mitä 
sitten on koulun hyvinvointi? Entä millaiset tekijät sitä säätelevät ja linjaavat? 
Sanotaan, että kouluyhteisö on rehtorinsa näköinen tai että sen menestys riip
puu rehtorista. (Välijärvi 2000, 171; Vuohijoki 2006, 150-151; 2007.) Hänestä pu
hutaankin tämän päivän ja tulevaisuuden avainhenkilönä. Odotukset koulua 
kohtaan kasvavat, ja rehtorin asema korostuu jopa pelottavan paljon. 

Keskustelu suomalaisen koulun johtamisesta on kuitenkin vilkasta ja tut
kimus on tuonut siihen oman lisänsä 1980-luvulta lähtien (Hämäläinen 1986; 
Karjalainen 1991; Lonkila 1990; Vaherva 1984). Ammatillisen koulutuksen johta
juustutkimus alkoi Suomessa 1990-luvulla. Tutkimukset ovat kohdistuneet op
pilaitosten kehittymiseen ja kokeilutoimintaan (Heikkinen 1995; Jarnila 1998; 
Ojala 1998; Rauhala 1994), keskiasteen uudistukseen (Ekola 1991; Ekola, Vuori
nen & Kämäräinen 1991), koulutuksen ja koulujen arviointiin (Ilomäki 2001, 
Nikkanen & Lyytinen 1996) ja laatuun (Vasa 1998). Tutkimusta on tehty myös 
oppilaitosten menestyksestä (Jarnila 1998), uudistumisesta (Määttä 1996) ja reh
torin työstä (Mahlamäki-Kultanen 1998). 2000-luvulla ammatillisen koulutuk
sen tutkimus on suuntautunut myös ammattikorkeakouluympäristöön (esi
merkiksi Antikainen 2005; Friman 2004; Nikander 2003; Savonmäki 2007). Reh
torin tehtävien kolmijako (pedagogisen johtamisen, taloudellis-hallinnollisten ja 
henkilösuhteiden hoidon tehtävät) on säilynyt pitkään (Vaherva 1984), vaikka 
koulujen konteksti (Pennanen 2006) ja toimintaympäristö (Mustonen 2003, 2007; 
Mäkelä 2007; Viitala 2002) ovat selvästi muuttuneet. 

Myös kansainvälinen koulun johtajuustutkimus on laajaa. Viime vuosien 
tutkimus on keskittynyt paitsi tehokkaaseen muutosjohtamiseen (Duke 2004; 
Pullan 1994, 2005; Leithwood, Jantzi & Steinbach 2003; Sergiovanni 1996, 2000), 
myös koulun toimintaan ja pedagogiseen johtajuuteen (Blase & Blase 1999; 
Bush 2006; Dimmock & Walker 2005; Pullan 2000; MacBeath 2002; Murphy 
2005) sekä koulun eettisiin toimintamalleihin (Foster 1986; Sergiovanni 1992, 
2007; Starratt 1994, 2004). Esimerkillisyys koulun toiminnan perustana on haas
tava yhteisöllinen tavoite, jossa tutkijat korostavat rehtorin roolin merkittävyyt
tä ja seurauksia. (Begley & Stefkovich 2007; Starratt 2007; Walker, Haiyan & 
Shuangye2007.) 

Koulun toiminnan lähtökohtana on sen hyvin hoidettu perustehtävä ja 
oppilaitoksen sujuva arki. Vahvoista kehityslinjoista huolimatta on hyvä kysyä 
myös laadun sisältöä. Millä tavalla ja miten syvällisesti laatu- ja muut indikaat
torit osoittavat perustehtävää tukevan toiminnan olemassaoloa? Mitä indikaat
torit kertovat oppimisilmapiiristä, tuesta ja yhteisöllisyydestä? Kuinka paljon 
koulun päätöksenteko perustuu pedagogisuuteen, oppimiseen ja opiskelijaläh
töisyyteen? 1990-luvun koulujen yhdistyminen ja sisäiset kehittämistavoitteet 
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osoittivat konkreettisesti arjen kokemuksen erilaisuuden jopa saman oppilai
toksen sisällä. Laatujärjestelmät ja niiden mukaiseen toimintaan oppiminen 
ovat yhtenäistäneet toimintatapoja, mutta koulujen hyvinvoinnin näkökulmasta 
voimme kysyä arjen järjestelmien sujuvuutta ja syvällisyyttä. Monensuuntainen 
kohtaamattomuus ja kuulemattomuus sekä toisaalta johdon ja opettajien kiirei
syys eivät tuota yhteistä ymmärrystä toiminnan perustaksi. Olisiko kohtaamat
tomuuden ja erilaisten näkökulmien rinnalla tarpeellista keskityttyä hyvään? 
Millaisista asioista silloin keskusteltaisiin? Miten hyvä näkyy koulun arjessa, 
entä mistä koostuu arjen tekojen hyvä? Mitä on sellainen hyvä, joka kannattaa 
huomata ja joka voisi toimia mallina koulun johtamisesta? 

Tämä tutkimus sijoittuu johtajuustutkimuksena kasvatustieteen alueelle, 
ammatilliseen koulutukseen ja sen johtajuuteen. Tutkijana etsin hyvän elementtejä 
ammatillisen koulutuksen johtajuudesta. Aineiston ovat kirjoittaneet Ammatilliset 
Rehtorit ry:n vuosina 1994-2002 nimeämät "Vuoden rehtorit". Ryhmänä he oli
vat valikoitunut joukko palkittuja rehtoreita, joiden työn ajattelin sisältävän eri
tyistä hyvää, sillä nimityksen lisäksi osa kirjoittajista on sittemmin edennyt 
esimerkiksi kuntayhtymän johtajaksi tai siirtynyt ammattikorkeakoulun johto
tehtäviin. Tämä tutkimus kohdistuu kuitenkin kirjoittajien uran ammatillisen 
toisen asteen rehtorin työhön, johon uransa ajanjaksoon palkitut rehtorit ovat 
kirjoituksissaan keskittyneet. Tällä hetkellä puolet kirjoittajista viettää jo eläke
päiviään. Rehtori (myös johtaja) on oppilaitoksessa virkanimike, jolle asetus (A 
1998/986) määrittelee kelpoisuuden ja lainsäädäntö reunaehdot. Rehtorin teh
tävä tarkentuu kunkin koulutuksenjärjestäjän hallintosäännössä. Toiminnalli
sesti rehtori on aina koulunsa johtaja, jolle myös ympäristö ja yhteiskunta aset
tavat omat odotuksensa. Ammatillisen koulutuksen johtajuudessa ovat osallisi
na kaikki yhteisön esimiehet, mutta tämä tutkimusaineisto koostuu pelkästään 
rehtoreiden kirjoituksista. 

Tässä aineistolähtöisessä tutkimuksessa käytetään Grounded theoryn (GT) 
glaserilaista, induktiivista lähestymistapaa ja metodologiaa yhdessä hermeneut
tisen, ymmärtävän ja tulkitsevan tutkimusotteen kanssa (Gadamer 2004). 
"Vuoden rehtoreiden" kirjoituksista muodostui tulkinnan, analysoinnin ja jat
kuvan vertailun avulla kategorioita, joista rakentui lopulta substantiivinen teo
ria. (Glaser & Strauss 1974; Glaser 1978; Glaser & Holton 2004.) 

Tutkimuksen toinen luku on kuvaus ammatillisen koulutuksen ja samalla 
rehtorin työn kehittymisestä nykyiseen muotoonsa. Aiemmin tällaista kuvausta 
ei ole tässä laajuudessa kirjoitettu, siksi sillä on paikkansa sekä kontekstin ku
vauksena että orientaationa "Vuoden rehtoreiden" maailmaan. Tästä tutkimus

raportti etenee Eskolan sanoin (2006, 292) luomiskertomuksena rehtoreiden kir
joitusten analysoinnista ja tulkinnasta kohti substantiivista teoriaa. Teorian ra
kentuminen on glaserilaisen GT-prosessin päätarkoitus (Glaser 1978). Luvussa 
kolme esitellään Grounded theory -lähestymistapa ja siihen liittyvät tutkimuk
sen metodologiset valinnat. Neljännen luvun avoimessa, substantiivisessa koo
dauksessa puretaan ja luokitellaan rehtoreiden kirjoitusten mukainen johtamis
työ seitsemään kategoriaan. Seuraavan luvun teoreettisessa koodauksessa tiivis
tetään aineiston tulkinta viiteen kategoriaan ammatillisen koulutuksen johta-
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juudesta ja samalla rehtorin työn ulottuvuuksista. Selektiivisessä koodauksessa 
ammatillisen koulutuksen johtajuus kiteytyy edelleen kolmeen pääkategoriaan. 
Niihin tiivistyvät sekä ammatillisen koulutuksen johtajuus että sen sisältämät 
hyvän elementit. Luvussa seitsemän esitetään tutkimuksen substantiivinen teo
ria ja tutkimuksen ydinkategoria. Luvussa kahdeksan käydään keskustelua 
substantiivisen teorian sekä aiempien tutkimusten ja teoreettisten jäsennysten 
välillä. 

2000-luvun hakijatilastot osoittavat ammatillisen koulutuksen voivan pa
remmin kuin koskaan tätä ennen (Opetushallitus 1999, 26; oph.fi/tilastot). 1990-
luvulla elettiin ammatillisessa koulutuksessa suurimmat rakenteelliset muutok
set, kun kouluja lakkautettiin ja siirrettiin omistajalta toiselle. Toimenpiteiden 
tavoitteena oli ja on edelleen rakentaa yhä suurempia koulutuksenjärjestäjäor
ganisaatioita, joilla on mahdollisuus palvella paremmin alueensa asukkaita. 
Koulutuksenjärjestäjien sisäinen kehitystyö voimistuikin rakenteellisten muu
tosten jälkeen. Myös yhteistyökumppaneiden määrä sekä lisääntyi että vahvis
tui. Tuolloin opeteltiin myös laatutyö ja sen järjestelmät sekä päivitettiin peda
gogiset asiakirjat. 2000-luvulla lainsäädännön seurauksena uudistettiin koko 
pedagoginen järjestelmä. Kehitystyön tuloksena moni jo ennestään hyvä asia on 
edelleen jalostunut ja arjen työn hyvä näkyy, sillä on vaikutuksensa koko oppi
laitoksen ja sen yhteisöjen toimintaan. Tästä huolimatta kaikki huolenaiheet 
eivät kuitenkaan ole poistuneet, esimerkiksi nuorten syrjäytyminen, koulujen 
hyvinvointi ja turvallisuus puhuttavat entistä enemmän. Huoli on yhteistä, 
mutta monessa mielessä oppilaitoksen toiminnalliset ratkaisut ovat rehtorin 
päätettävissä. Rehtorin työ ja sen vaikutukset näkyvät myös kouluyhteisön ul
kopuolelle. Hänen työllään ja kannanotoillaan on merkitystä myös laajemmin 
nähtävässä ammatillisen koulutuksen johtajuudessa. Millaisista asioista siis 
ammatillisen koulutuksen johtajuus ja sen rehtorin työ koostuvat? Millaista asi
antuntijuutta, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä johtajuuden teot edistävät? Miten ja 
missä johtajuuden tai rehtorin työn hyvä näkyy? Millaisista hyvän elementeistä 
rakentuu ammatillisen koulutuksen johtajuus? 
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2 KEHITYKSEN VUOSIKYMMENET AMMATILLI

SESSA KOULUTUKSESSA 

Tässä luvussa kuvaan suomalaisen ammatillisen koulutuksen sekä sen johta
juuden kehittymistä viime vuosisadan vaihteesta näihin päiviin. Luvun johta
juus- ja koulukuvausten esimerkit olen koonnut oppilaitosten historiikeista.2 

Kokonaisuudessaan luku toimii orientaationa ja kontekstin kuvauksena amma
tilliseen koulutukseen ja sen johtajuuteen. 

Ammatillinen koulutus Suomessa muodostui pikkuhiljaa käsityöläisten ja 
aktiivisten järjestöjen toimesta. Vahvasta pirstaleisuudesta, päällekkäisyydestä 
ja koulutusalakohtaisesta erillisyydestä on pitkä kehityskaari tämän päivän laa
joihin monialaisiin ammattiopistoihin. Monien vaiheiden jälkeen järjestelmälli
nen ja systemaattinen koulutusrakenne muotoutui vasta Ammattikasvatushalli
tusta perustettaessa 1960-luvun lopulla. Oppilaitosten johtajuus on muotoutu
nut koulujen ja kouluorganisaatioiden kehitysvaiheiden mukana. Aluksi johta
jat olivat opettajakunnan keskuudestaan määräajaksi valitsemia yhteisten asioi
den hoitajia, jotka toteuttivat ylemmältä taholta tulleet määräykset. Vähitellen 
heistä kehittyi alakohtaisten ja myöhemmin laajojen ammatillisten oppilaitosten 
rehtoreita. Ammatillisen koulutuksen kehittymisen olen nimennyt vuosikym
menten mukaan: koulutuksen muotoutumisen (aika ennen 1950-lukua), laajen
tumisen (1950-1960-luvut), keskiasteen ja tasa-arvon toteutumisen (1970-1980-
luvut), koulutuksen järjestäjäverkon rakentumisen (1990-luku) sekä laadun ja 
lainsäädännön muutosten (2000-luku) vuosikymmeninä. Rehtorin työ on kulla
kin vuosikymmenellä saanut omat tunnusomaiset piirteensä. Työn sisältö on 
rakentunut lainsäädännön muutosten seurauksena. Asetus 1920/51 määrittelee 
koulun johtajan tehtävät, rehtori-nimike esiintyy vasta asetuksessa A 1946 / 685. 

2 Historiikit olen valinnut minulle työvuosina tutuiksi tulleista oppilaitoksista: Lapuan 
emäntäkoulu (1976-1986), Jyväskylän talouskoulu (1986-1991), Pohjois-Karjalan 
ammattiopisto, Joensuu Palvelut (1999-2003) sekä Jyväskylän ammattiopisto, Palve
lualojen oppilaitos (nimi 1.8.2007 saakka) (2003-2007). 
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2.1 Koulutus muotoutuu 1900-luvun alussa: johtaja on auktori
teetti ja toimeenpanija 

Ammattikasvatusta Suomessa on ollut 1600-luvun alusta lähtien, jolloin ammat
tikuntalaitos löysi paikkansa ja tehtävänsä. Ammattioppi, jossa mestarilla oli 
työpajassaan muutama kisälli (apulainen) ja oppipoika, soveltui hyvin sen ajan 
käsityöläisoloihin. Päärakenteeltaan koulutus säilyi tällaisena vuosikymmeniä 
käsityöläisten keskuudessa. (Niini 1961, 10.) Ammattikuntalaitos eli käsi
työammattien harjoittajien yhteenliittymä suojasi jäseniään liialliselta kilpailulta 
ja valvoi työn laatua. Oppilaiden ammattiin valmistuminen tapahtui ammatti
kuntalaitoksen kontrollissa (Heikkinen 1983, 67). 

Merkittävä ammattikasvatuksen vaikuttajataho 1700-luvun lopulta 1860-
luvulle saakka oli Suomen talousseura. Vuonna 1797 Turkuun perustettu seura 
toimi aluksi valistuksellisena elinkeinon edistäjänä, mutta sai myöhemmin lä
hes virallisen hallintoelimen luonteen. Seura otti tehtäväkseen edistää kaikkia 
toimialoja ja elinkeinoja. Myöhemmin seuran rooli painottui yhdyssiteeksi ja 
asiantuntijaelimeksi. (Heikkinen 1999, 44.) 1750-luvun jälkeen Suomeen perus
tetuista tehdaslaitoksista huolimatta ammattiopetus ei alkanut kehittyä, vaan 
laajeneminen toteutui vasta 1820-1840 luvuilla tapahtuneen teollisuuden kehi
tyksen myötä. (Heikkinen 1995, 234; Iisalo 1988, 187-188, 192; Klemelä 1999, 32-
37.) 

Suomessa vaikutti useita taitavia ja toimeliaita yksittäisiä henkilöitä, jotka 
omalla arvovallallaan ja suhteillaan veivät ammatillista koulutusta eteenpäin. 

Yksi heistä oli maaherra Lars G. von Haartman3, joka toimi myös Suomen ta
lousseurassa. Seurassa syntyneiden aloitteiden ja vuonna 1834 asetetun, Haart
manin johtaman, Suomen kauppaa ja elinkeinoja edistävän komitean ehdotuk
sesta perustettiin useita ammattikasvatusta kehittäviä hallintoyksiköitä ja oppi
laitoksia: maatalousoppilaitos vuonna 1836, kauppaoppilaitos 1838 ja puutar
haoppilaitos 1840 sekä käsityöläisten ja manufakturistien (tehdastyöläisten) 
sunnuntaikoulut useimpiin kaupunkeihin vuonna 1842. (Heikkinen 2000, 13-
14.) Sunnuntaikoulut olivat kunnallisia, ja niiden ylin valvonta oli manufaktuu
ri-johtokunnalla (Heikkinen 1995, 300). Haartmanin esittämää ja keisari Niko
lain vuonna 1842 antamaa asetusta pidetään ensimmäisenä valtion antamana 
ammatillisen koulutuksen säädöksenä. Se antoi sekä paikallis- että aluehallin

nolle ohjeet ja velvoitteet koulujen toiminnasta, oppiaineista ja opetuksen sisäl
löstä. (Lintunen 2000, 212-213.) Kyseisen asetuksen mukaan Likeisin peräänkat-

3 Lars Gabriel von Haartmania pidetään suomalaisen ammattikasvatuksen alkuvai
heen kokonaisvaltaisena elinkeinojen edistämisen ja eri toimi- ja ammattialojen am
mattikasvatuksen valtakunnallisen kehittämisen henkilöitymänä. Hän oli kartanon
ja ruukinomistaja, Turun kuvernööri, paikallisten kauppiaiden ja käsityöläisten luot
tohenkilö, senaattori ja finanssitoimituskunnan päällikkö. Hän oli mukana suunnitte
lemassa, päättämässä ja toteuttamassa kaikkien tärkeimpien ammattikasvatuksen 
koulumaisten muotojen käynnistämistä 1830-1850-luvuilla. (Heikkinen 2000, 13; 
1999, 45.) 
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somus yli kunkin sunnuntai=koulun, ja opetuksen johdatus siellä uskotaan direktionil
le, jonka jäseniksi taitavia miehiä kaupungin asukkaista valitaan.4 

1800-luvun lopun ammattikasvatuksessa korostui opettajien asema (Heik
kinen 2000). Opettaja oli alansa auktoriteetti, tiedollisesti ja siveellisesti yliver
tainen ammattilaisuuden edustaja. Tärkeää oli läheisyys valtion virkamiehen 
toimenkuvaan, sillä opettajat, rehtorit ja keskusviraston virkamiehet olivat kes
kenään siirtyneet tehtävästä toiseen. Ammattikunnia ja käsityömestarin ideaali 
kuuluivat suomalaisen ihannetyöntekijän kasvatustavoitteisiin teollisuuden 
ammattikouluja perustettaessa 1920-luvun taitteessa. Ammatti työn muotona ja 
ammattikasvatus kasvatuksen muotona olivat olleet tärkeitä mielekkään ja ar
vokkaan elämän sekä työn kokemiselle. (Mts. 18, 25.) Johtaja oli tuona aikana 
aina myös opettaja. 

Vuonna 1920 annetut asetukset selkiyttivät ammattikoulutuksen sisältöä. 
Johtajan tehtäviä koskevat samansisältöiset asetukset annettiin sekä ammattei
hin valmistavista kouluista (n:o 50) että aimnattilaiskouluista (n:o 51)5• Koulun 
lähin johto kuului asetusten (mts.) mukaan johtajalle, jonka tehtäviä olivat: 

4 

5 

1. vastaanottaa oppilaita ja pitää niistä nimiluetteloa;
2. ylläpitää koulukuria ja valvoa, että työ koulussa tapahtuu säännöllises

ti ja häiriöttä;
3. hoitaa muiden opettajien avustamana koulun opetusvälineitä ja muuta

omaisuutta;
4. pitää tarkkaa kirjaa koulun varoista ja omaisuudesta ja antaa tilinpää

tös koulun ylläpitäjän asettamien tilintarkastajien tarkastettavaksi ja
hyväksyttäväksi;

5. lukuvuoden päättyessä laatia koulun toiminnasta vuosikertomus pai
nettuna jaettavaksi koulun johtokunnalle, oppilaille, suosijoille, ym.;

6. laatia ja johtokunnan hyväksyttäväksi jättää kauppa- ja teollisuushalli

tukselle vuosikertomu_ksen mukana annettavat tilastolliset tiedot ja tilit
kuluneelta, sekä työsuunnitelma ynnä tulo- ja menoarvio alkavalle lu
kuvuodelle;

7. valmistella ja esitellä johtokunnan kokouksissa käsiteltäviä, koulua
koskevia kysymyksiä sekä pitää kokouksista pöytäkirjaa;

8. saattaa koulua koskevat asiat johtokunnan tietoon;
9. johtokunnan kanssa avustaa niitä henkilöitä tai yhtymiä, joiden tehtä

vänä on valvoa, että ammatti- tai tehdastyössä olevat oppilaat käyvät
säännöllisesti heille tarkoitettua yleistä ammattikoulua;

Luvun kaksi kursiivilla merkityt kohdat ovat suoraa lainausta lainsäädännöstä, kou
lujen lähdeviitteen mukaisista historiikeista tai muusta mainitusta lähteestä. 
N:o 51. Asetus yleisistä ammattilaiskouluista. A1mettu Helsingissä 2 päivänä maalis
kuuta 1920. 
1§. Yleisten ammattilaiskoulujen tarkoituksena on edistää käsityö- ja teollisuusaloilla 
työskentelevien nuorten henkilöiden kehittämistä taitaviksi työntekijöiksi ja laajentaa 
heidän toimi1massaan tarpeellisia ammatti- ja kansalaistietoja. 
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10. pitää lukuvuoden aikana opettajakunnan kanssa kokouksia koulua
koskevien asiain pohtimista varten ja johtaa niissä puhetta. (1920 A
50/51.)

Ammatteihin valmistavat koulut oli tarkoitettu kansakoulukurssin suorit
taneille, käytännölliseen työhön aikoville nuorille. Kokopäiväisiä ammattiin 
valmistavia kouluja oli tässä vaiheessa yksitoista (Klemelä 1999, 50). Ammatti
laiskoulut opettivat nuorille ammatti- ja kansalaistietoja. Ensimmäiset ammatti
koulut syntyivätkin enemmän ammatinharjoittajien yleissivistyksen kuin hei
dän ammatillisten tietojensa vuoksi (Niini 1961, 10). Erityisesti kaupunkiseu
duilla oli tarve saada opetusta myös kotien hoitoon. Aktiiviset ja ideologiset 
yhdistykset perustivat 1900-luvun vaihteessa kotitalouden hoitoon erikoistunei
ta kouluja eri puolille Suomea. Osa kouluista sai valtion tukea maanviljelyshal
lituksen toimenpiteiden kautta, osaa valvoi ja avusti silloinen kouluylihallitus 
(Kotitalousoppilaitosten rehtorit ry 1992, 8). Vaikka yleinen taloudellinen tilan
ne oli huono, koulutuksen aloittamisneuvotteluja käytiin eri puolilla Suomea. 

Esimerkiksi Joensuun talouskoulua6 ei perustettu hetken mielijohteesta. 
Marttayhdistyksen yleiskokouksessa toukokuussa 1919 perustamissuunnitel
mat olivat hyvinkin valmiita. Kaupunginvaltuustolta oli saatu lupaus kaupun
gintalon ravintolahuoneiston saamisesta koulutilaksi sekä astiaston luovuttami
sesta vuodeksi talouskoulun käyttöön. Tila saatiin ilman kustannuksia, mutta ei 
ilman ehtoja. Järjestelyehdoissa edellytettiin, että talouskoulu hoitaisi teatterira
vintolassa kaikkien kaupunginteatterissa järjestettävien tilaisuuksien tarjoilun. 
Erityisehdoksi mainittiin monien yhdistysten oikeus anoa tarjoiluoikeudet itsel
leen omissa tilaisuuksissaan. Koulujen perustamiseen ei ollut erityisohjeita, ja 
niin koulunpito alkoi. Koulun kahdelle opettajalle johtokunta oli luvannut ra
hapalkan lisäksi vapaan ylläpidon ja koulun johtajattarelle (toinen opettajista) 
myös asunnon. (Kauppinen 1985, 15-17, 22.) 

Talouskoulujen johtajuudessa oli usein kyse elämäntavasta ja koulut olivat 
johtajilleen kuin perheyhteisö (Suomalainen 1979). Jyväskylän talouskoulussa 
(perustettu 1929) johtajan tehtäviin kuului mm. johtaa ja hoitaa koulua, antaa 
opetusta sekä valvoa oppilaiden käytöstä ja avustaa johtokuntaa opettajia valit
taessa. Vuonna 1942 johtajan velvollisuudet otti vastaan talousopettaja Aili Ra
sinmäki. Ahkeruutensa avulla hän sai koulun taas sotien jälkeen toimintakun
toon ja hoiti talouskoulun johtajan tehtäviä eläkkeelle jäämiseensä saakka 
(1971). (Mts. 75-77.) Talouskoulukurssi oli ja on edelleen lukukauden mittainen 
koulutus, joka opastaa oman elämän ja talouden hoidossa. 

Ammatillisessa koulutuksessa on ollut vahvaa ja vanhaa perinnettä, mutta 
myös nuorta, kaupunkilaisempaa tai teknisempää kulttuuria sen mukaan, mil
laiseen aikaan ja mihin tarkoitukseen koulut on perustettu. Näin oli myös kou-

6 N:o 446. Asetus talouskouluista. Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1929. 
1§. Talouskoulujen tarkoituksena on antaa naisille opetusta pääasiassa kodinhoidos
sa ja ruokataloudessa ammatillista ja kotoista tarvetta silmällä pitäen. 
2§. Talouskoulut ovat maa taloushallituksen valvonnan alaisia. 
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lujen johtamisessa. Johtajapersoonista kertovat monet historiikit. Lapuan emän
täkoulun (perustettu 1898) johtajattareksi tuli 21-vuotias Anna Sjöstedt Gohtaja
na 1907-1952). Hänen kerrotaan olleen rohkea ja voimakastahtoinen nuori nai
nen, joka teki työnsä hyvin, kun koulu kerran oli hänen vastuulleen annettu. 
Hän kykeni pitämään sekä menot että oppilaat kurissa, ja vähä vähältä hän ko
hotti koulua niin taloudellisesti kuin maineeltaankin. "Sööstetistä" tuli vähitel
len käsite, ja vieläkin hänen nimensä mainitaan melkein niiaten. (Ikola 1998, 36-
37.) 

Anna Sjöstedtin kanssa työskennelleet opettajat ja oppilaat pitivät häntä 
erittäin oikeudenmukaisena johtajattarena, joka ansaitsi omalla käytöksellään 
oppilaiden kunnioituksen. Hänelle ei olisi tullut mieleenkään nälväillä. Hän oli 
suurpiirteinen, eikä antanut liian tarkkoja ohjeita. Opettajakunta oli kuin samaa 
perhettä. "Sööstetin Anna" ei antanut palkkaakaan joka kuukausi, piti rahoja kolme 
kuukautta tilillä ja sai korot koululle. Toukokuussa 1949 uutisoitiin Vaasa
lehdessä, että Anna Sjöstedtin muotokuva oli paljastettu. Tekstissä kerrottiin 
johtajattaren puheesta, jossa hän kiitti oppilaitaan tunnustuksesta. Hän ei olisi 
halunnut tällaista kunniaa, mutta sitten hän muisti rehtori Riipisen sanoneen, 
että taulu on näkyvä tunnustus oppilaiden osoittamasta rakkaudesta. Hän sai 
asiaan uuden näkemyksen ja halusi jättää kuvansa koululle toivoen sen sano
van: Hän rakasti tätä koulua ja toimi täällä onnellisena saaden työstänsä täyden tyydy
tyksen. (Ikola 1998, 189-195.) 

Talouskouluja ja emäntäkouluja7 perustettiin vuosisadan vaihteessa pari
kymmentä. Talouskoulut jatkavat yhä toimintaansa, mutta emäntäkoulujen 
opetus yhdistyi keskiasteen uudistuksessa muodostettuihin opintolinjoihin. 
Vaikka ammattiin valmistavia kouluja oli perustettu ja perustettiin, puuttui 
toiminnasta vuosisadan alkupuolella aito innostus ammatillisen koulutuksen 
kehittämiseen. Koulutuksen laajentumisen esteenä oli varojen puute. Valtion
apua myönnettiin vuosi kerrallaan, ja samankin koulutyypin sisällä avustukset 
vaihtelivat kouluittain. Kunnat joutuivat maksamaan itse suuren osan ammat
tikoulujen menoista. Teollisuuden nousun ja elinkeinoelämän vilkastumisen 
myötä ammatillinen koulutus kuitenkin laajeni yleisestä niukkuudesta huoli
matta. (Klemelä 1999, 56; Lehtisalo & Raivola 1999, 106-107.) Ensimmäinen laki 
ammattioppilaitoksista annettiin vuonna 19398 ja sitä täydentävä asetus kolme 

7 

8 

N:o 443. Asetus emäntäkouluista. Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1929. 
1§. Emäntäkoulun tarkoituksena on antaa naisille opetusta maalaiskotien hoitajille 
kuuluvissa tehtävissä sekä muutenkin edistää kotitalouden kohottamista tarkoitta
vaa toimintaa. 
2§. Emäntäkoulut ovat maataloushallituksen valvonnan alaisia. 

N:o 154. Laki ammattioppilaitoksista. Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 
1939. 
1§. Ammattioppilaitoksilla tarkoitetaan tässä laissa valmistavia ammattikouluja, ylei
siä ammattikouluja, erikoisammattikouluja ja ammattiopistoja niissä pidettävine täy
dennys- ja erikoiskursseineen sekä muita niihin verrattavia, ammatillista opetusta 
antavia ja ammattitaitoa edistäviä oppilaitoksia. 
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vuotta myöhemmin. Lainsäädännön tärkeimpänä uudistuksena oli kunnallisille 
ja yksityisille ammattioppilaitoksille säädetty 65 % suuruinen valtionapu, joka 
annettiin hyväksyttyihin vuotuisiin menoihin. (Klemelä 1999, 62; Niini 1961, 11-
13.) Klemelä (1999, 13) jatkaa, että vasta toisen maailmansodan jälkeen ammatil
listen oppilaitosten lukumäärä lisääntyi ja ammattiopetus siirtyi lähes kokonaan 
työelämästä erillään oleviin kouluihin. Tällöin ammatillisen koulutuksen järjes
tämiselle tuli nopeasti tarvetta, sillä teollisuuden ammatteihin tarvittiin koulu
tettua työvoimaa. Valtio perusti neljä keskusammattikoulua9

, joilla oli maakun
nallisesti omat erityispiirteensä. (Klemelä 1999, 200; Niini 1961, 19-21; 1950, 
110-111.) Koulun toiminnasta ja sen käytettäväksi asetettujen rahavarojen hoi
dosta vastasi rehtori. Hänen tehtävänsä poikkesivat joltain osin vuoden 1920
asetuksessa määritellyistä tehtävistä, joihin nyt oli lisätty opetuksen ja kasva
tuksen valvontatehtäviä. Asetuksen (685/1946) mukaan rehtorin tuli:

1. johtaa ja valvoa koulun kasvatus-, opetus- ja tuotannollista toimintaa
sekä huolehtia yleisestä järjestyksestä ja kurinpidosta koulussa;

2. kuuntelemalla opetusta ja seuraamalla työskentelyä työpajoissa val
voa, että opettajat hoitavat asianmukaisesti opetusvelvollisuutensa ja
muut tehtävänsä;

3. vahvistaa koulun lukujärjestys sekä tunti- ja työnjako;
4. hoitaa koulun tulot ja menot sekä tilittää ne noudattamalla, mitä siitä

on erikseen säädetty, sekä huolehtia koulun kiinteistön ja irtaimiston
hoidosta;

5. hoitaa koululle lahjana tai testamenttimääräyksellä annetut varat sekä
pitää niistä tiliä;

6. panna täytäntöön johtokunnan ja opettajakunnan päätökset, pitää lu
etteloa koulun oppilaista ja säädettyä nimikirjaa koulun viran ja toi
men haltijoista, niin myös laatia ja asianomaisille toimittaa tarvittavat
kirjelmät, tilastolliset ja muut koulua koskevat tiedonannot sekä vuo
sikertomus;

5§. Valtionavun saamiseksi vaaditaan: että 1) oppilaitosta ei ylläpidetä taloudellisen 
voiton tavoittelemiseksi; 2) oppilaitoksella on tyydyttävä huoneisto ja tarpeelliset 
opetus- ja työvälineet sekä opetukseen tarvittavat työpajat; 3) oppilaitoksessa on sää
detty määrä oppilaita; 4) oppilaitoksen opettajilla on säädetty kelpoisuus; 5) varat
tomille oppilaille myönnetään asetuksessa säädetyn perusteen mukaan vapautusta 
tai alennusta oppilasmaksuista; ja 6) avustuksena saadut varat käytetään niihin tar
koituksiin, joihin ne on myönnetty, käyttämättä jäänyt avustus palautetaan valtiolle. 

9 N:o 685. Asetus valtion keskusammattikouluista. Annettu Helsingissä 20 päivänä 
syyskuuta 1946. 
12§. Keskusammattikoulun vakinaisista opettajista valitsee kauppa- ja teollisuusmi
nisteriö, johtokuntaa kuultuaan, jonkun rehtoriksi enintään kolmeksi vuodeksi ker
rallaan. 
20§. Rehtorilta vähennetään hänelle määrättyjen tehtävien suorittamiseksi ja opetuk
sen kuuntelemiseksi hänelle opettajana kuuluvasta opetusvelvollisuudesta niin mon
ta viikkotuntia kuin kauppa- ja teollisuusministeriö kutakin koulua varten erikseen 
määrää. 



7. määrätä kanslia- ja apuhenkilökunnan tehtävät; sekä
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8. suorittaa muut tehtävät, jotka tämän asetuksen tai sen nojalla annet
tujen määräysten mukaan kuuluvat rehtorille.

Ammatillinen koulutus oli osa aluekehitystä jo tuona aikana. 
Sodan jälkeen ammatillinen koulutus alkoi laajentua. Valtion perustamien 

keskusammattikoulujen toiminta määrättiin asetuksella, ja opetuksessa korostui 
ammatissa tarvittava tietopuolinen ja käytännöllinen valmennus. Koulut antoi
vat tarvittaessa ohjausta myös käytännöllisessä opetustaidossa opettajiksi aiko
ville. (A 685/1946, 1§.) Päätökset koulujen toiminnasta tehtiin kauppa- ja teolli
suusministeriössä. Koulun oppiajaksi määrättiin kolme tai neljä vuotta: kaksi 
vuotta koulussa ja yksi tai kaksi vuotta koulun määräämässä harjoittelupaikas
sa. Asetus määräsi lukuvuoden ja työviikon pituuden sekä lomat. Koulujen 
toiminta oli kaikilta osin hyvin ministeriöjohtoista. Tästä esimerkkinä on oppi
laiden valinta: Kauppa- ja teollisuusministeriön ammattikasvatusosastosta saa
pui ammatinvaliiman ohjaustoimiston virkailija pitämään pyrkijöille psykotek
nilliset valintakokeet. Rehtorin tehtävänä oli tässä tilanteessa ilmoittaa amma
tinvalinnan ohjaustoimistolle kokeen aika ja paikka sekä pyrkijöiden lukumää
rä. Lisäksi koulun tuli varata tarpeellinen määrä ruudullista paperia hakijoille. 
(Paljakka & Montonen 1996, 27, 30; myös A 685/1946; Klemelä 1999, 198-201; 
Lintunen 2000, 216-218.) Vuoden 1920 asetukseen (51/1920) verrattuna rehtoril
le määrättiin nyt kokonaisvastuu koulun Loiminnasla sekä valvonta koulun 
kasvatus-, opetus- ja tuotannollisesta toiminnasta. Rehtorin työhön kuului ope
tuksen kuuntelu ja työpajojen työskentelyn seuraaminen. Hän oli toimeenpani
ja, joka toteutti ylemmältä taholta tulevat määräykset. 

Vuosina 1940-1968 ammatillisen koulutuksen vahvana hallinnon vaikutta
jana tunnettiin ammattikasvatusosaston päällikkö, FT Aarno Niini. Hän osasi 

nähdä ammattikoulukysymykset kokonaisvaltaisesti ja liittää ne sekä maan ta
loudelliseen kehitykseen että yleiseen koulutus- ja kasvatuspolitiikkaan. (Itälä 
2000, 56; Klemelä 1999, 206-208.) 

Aarno Niini (1905-1972) toimi sekä asioiden suunnittelijana että toteuttajana mm. Kauppa
ja teollisuusministeriön alaisen ammattikasvatusneuvoston jäsenenä ja ammattikasvatus
osaston päällikkönä, Ammattikasvatushallituksen pääjohtajana (1966-1968) ja toisena kaup
pa- ja teollisuusministerinä 1963-1964. Aarno Niinen roolia ja osuutta ammatillisen koulu
tuksen asioiden kehittymisessä on syytä korostaa. Hän oli todella sopiva henkilö panemaan 
toimeksi siinä melkein nollatilanteessa, missä sodan jälkeen oltiin. Niini löysi ne henkiset 
voimavarat, joilla keskusammattikoulut aloittivat 40-luvulla ja kestivät kriittisenkin arvoste
lun. Muualta ei ollut löydettävissä sellaista mallia, joka olisi sopinut Suomessa toteutettavak
si. Asiaan vaikuttivat mm. silloiset poliittiset olosuhteet. Eduskunta ei myöntänytkään varoja 
koko keskusammattikouluverkon (19 koulua) perustamiseksi. Aarno Niini ei jäänyt sormi 
suussa ihmettelemään. Hän sai kunnat innostumaan 50-luvulla ja lopulta tuli voimaan laki 
yleisistä ammattikouluista (1959). Aarno Niini hallitsi suuret linjat, osasi innostaa ja delegoi 
taitavasti. (Kinnunen 1993, 83.) 

Omissa kirjoituksissaan Niini (1950) otti vahvasti kantaa ammattisivistyk
seen ja koulujen pedagogiseen toimintaan: ammattikasvatus ei merkitse vain 
tiettyä ammattia varten vaadittavien tietojen ja taitojen opettamista, vaan tär-
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keimmäksi siinä muodostuu itse oppimisprosessi. Kysymys on siitä, miten tie
toja hankitaan ja käytetään. Kun tieto on käytettävissä välittömästi hyödyksi, se 
herättää tahdon hankkia ja omistaa yhä enemmän tietoa. Niini puuttui myös 
ihmisen itsensä kasvattamiseen. Hänen mukaansa oli muistettava, ettei ihminen 
ole määrättyjen tietojen ja taitojen kokonaisuus. Niinen huoli oli siinä, että pel
kistä tiedoista ja taidoista puuttuu itse elämä. Niinen mukaan elämää ei voi 
opettaa, vaan sen merkityksen ymmärtäminen riippuu opettajan suhtautumi
sesta oppilaisiin, koulun työtavoista sekä koulun toiminnan perusteista. Am
mattikoulun tulisi tässä uudistuksessa kulkea tiennäyttäjänä. (Mts. 20-21.) Niini 
kiinnitti 1950-luvulla huomiota juuri ihmisyyteen, koulun perustehtävän tär
keyteen, toimintakulttuuriin ja monipuolisten työtapojen käyttöön ammattiin 
oppimisessa. 

Koulujen johtajuus perustui vuosisadan alussa lojaalisuuteen ylempiä vir
kamiehiä kohtaan (Mahlamäki-Kultanen 1998). Kuuliaisuus ja totteleminen 
olivat hyveitä, toisin tekemisestä rangaistiin. Koulujen johtajuutta kannattelivat 
absoluuttiset, perinteiset ja hengelliset arvot sekä hyväksytyt sosiaaliset arvot. 
Johtaja oli ylhäinen ja kunnioitettu henkilö, johtava virkamies, organisoija ja 
opastaja. Johtaja oli onnistunut työssään, jos koulussa pitäydyttiin yhteiskun
nan hyväksymissä arvoissa. (Mts. 21.) 

1930-luvulla rehtorius kehittyi erilliseksi ammatiksi, jossa rehtori oli ensi
sijaisesti hallinnollinen, asioita organisoiva ja toimeenpaneva johtaja. Hän oli 
auktoriteetti, valmentaja ja valvova silmä, joka toimi byrokratian keskijohdon 
edustajana. Sittemmin henkiset arvot tekivät tilaa tuloksellisuudelle ja tehok
kuudelle. 1950-luvulle tultaessa rehtori johti opettajia kehitykseen sekä opetus
suunnitelmien käytännölliseen ja metodologiseen toimeenpanoon. Näin alkoi 
aiempaa tasa-arvoisempi aika, jossa johtajuuden arvoperusta koostui demokra
tiasta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. (Mts. 21-22.) 

2.2 Koulutus laajenee 1950-1960-luvuilla: rehtori rakentaa kou
lua, moraalia ja pedagogista ajattelua 

Eduskunta hyväksyi vuonna 1958 uuden lain ammattioppilaitoksista10 ja seu
raavana vuonna lakia täydentävän asetuksen. Lain tärkein uudistus oli kunnille 

10 Laki ammattioppilaitoksista 25.4.1958/184. 
1§. Ammattioppilaitoksella tarkoitetaan tässä laissa kauppa- ja teollisuusministeriön 
alaisia teollisuuden ja rakennustoiminnan, käsityön, ravintotalouden sekä niihin ver
rattavien palvelusammattien samoin kuin liikenteen aloilla perustavaa ammattiope
tusta ja jatkokoulutusta antavia kouluja ja opistoja, niissä pidettävine täydennys- ja 
erikoiskursseineen, sekä muita niihin verrattavia oppilaitoksia. 
2§. Varsinaisia ammattikouluja ovat yleiset ja erikoisalojen ammattikoulut. Näiden 
ammattikoulujen tarkoituksena on antaa oppilailleen ammatinhallintaan riittävät 
tiedot ja niin monipuolinen työnopetus koulun omissa työpajoissa, että se riittää poh-
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asetettu velvoite ammattiopetuksen järjestämisestä. Tämä tarkoitti uusien am
mattikoulujen perustamista tai entisten laajentamista. Laki selkeytti yleisten 
ammattikoulujen nimet ja toimintaperiaatteet. Ammattikoulut määrättiin nyt 
johdonmukaisesti rakentumaan kansakoulun oppimäärälle ja ammattiopistot 
keskikoulun oppimäärälle. Näin saatiin loppumaan kansakoulun ja ammatti
koulujen keskinäinen kilpailu (Iisalo 1988, 250). Lain mukaan ammattioppilai
toksessa koulun opetus- ja johtotehtäviä hoitava rehtori valitaan joko varsinai
sesti tai opettajien keskuudesta. Asetus ammattioppilaitoksista (1959 /3) määrit
teli tarkemmin, että rehtori valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, jollei oppilai
tokseen ole perustettu erityistä rehtorin virkaa. Rehtorin tehtävät pysyivät lähes 
samoina kuin asetuksessa valtion keskusammattikouluista. Tästä ajankohdasta 
voidaan katsoa rehtori-instituution alkaneen. 

Varsinaisia ammattikouluja olivat yleiset ja erikoisalojen ammattikoulut, 
joille edellä mainittu asetus määritteli sekä johtokunnan tehtävät että oppilai
toksen ohjesäännön sisällön. Sekä tietopuolisen että käytännön opetuksen tuli 
asetuksen mukaan vastata elinkeinoelämän asettamia vaatimuksia. Ammatti
koulutuksesta etsittiin 1950-luvun puolivälissä ratkaisua erityisesti naisten työt
tömyyteen (Klemelä 1999, 206). Laajentuneesta koulutustarjonnasta huolimatta 
kuitenkin vain murto-osa kouluihin hakeneista nuorista pääsi opiskelemaan. 

Tuolloin perustettujen ammattikoulujen rehtorisukupolvea yhdisti saman
ikäisyys ja aseveljeys. Aikalaiset luonnehtivat rehtoreita veljesjoukoksi, joka oli 
innostunut tehtävästään ja valmis neuvomaan toisia, mutta toisaalta myös ky
symään neuvoja niitä tarvitessaan. (Kinnunen 1993; Rauhala 1993.) Rauhala 
(1993) toteaa, ettei tuona aikana rehtoreiksi tulleilla, pääasiassa insinööreillä, 
ollut minkäänlaista valmennusta rehtorin tehtävään. Heiltä puuttui myös opet
tajankoulutus. Kauppa- ja teollisuusministeriö alkoikin 1950-luvulla järjestää 
opettajakursseja ja Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto seuraavalla 
vuosikymmenellä rehtorikursseja. (Mts. 43.) Aikuisväestön koulutusmahdolli
suuksien lisäämisen tarve oli yleisesti tiedostettu, vuonna 1957 annettiin laki ja 
seuraavana vuonna asetus ammattikoulujen opettajaopistosta. Opettajien peda
gogisen koulutuksen puute korjaantui, kun Hämeenlinnan ammattikoulujen 
opettajaopisto aloitti toimintansa syksyllä 1958 yhteistyössä Etelä-Hämeen kes
kusammattikoulun kanssa. Toiminta laajeni entisestään, kun opettajaopisto pe
rustettiin myös Jyväskylään Keski-Suomen keskusammattikoulun yhteyteen 
vuonna 1962. (Klemelä 1999, 208; L 26.1.1962/71.) 

Ennen opettajankoulutuksen järjestymistä ammatillisen koulutuksen tar
kastajat hoitivat myös pedagogisen ohjaajan virkaa. Ministeriöt suorittivat tar
kastuksia ja antoivat havainnoistaan yleisarvostelun. Koulujen toiminta kehittyi 
tarkastusten yhteydessä saadun palautteen ansiosta. Aikaa leimasi vahvasti 
koulujen rakentamisen ja tilojen kunnostuksen vaihe. Opetusneuvos Väinö 
Kinnunen muistelee koulun vaiheita: 

jaksi ammattitaidon saavuttamiselle määräaikaisen käytännössä saadun työkoke
muksen jälkeen. 
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Rehtorin rooli oli suvereeni. Hän oli herra ja hidalgo. Tällä en halua millään lailla sanoa sitä, 
että kukaan olisi toiminut väärin, mutta on ensin otettava huomioon ajan henki ja se taso, jol
la yhteiskunta ja ihmiset olivat. -- Yhteiskunnallisesti ajatellen rehtori oli oppilaitoksessa sii
hen aikaan sellainen auktoriteetti, että hän saattoi käyttäytyä kuin olisi omistanut koulun. 
Hän oli patruuna ja siinä on tapahtunut suuria muutoksia tähän päivään mennessä. Elämä ei 
kuitenkaan ollut mitenkään kurjaa, päinvastoin, oli yksinkertaisesti olemassa selvät säännöt 
ja eläminen oli erittäin helppoa ja selkeää. (Kinnunen 1996, 135.) 

Teknisten alojen miehinen johtajuus oli yleistä ammatillisessa koulutuk
sessa. Johtajat ovat poikkeuksetta olleet miehiä. Pohjois-Karjalan keskusammat
tikoulun rehtori Jouko Matilainen (rehtorina 1959-1967) muistelee sekä opetta
ja- että rehtoriaikaansa. Hän kertoo samalla esimerkin tuon ajan pedagogisesta 
johtajuudesta: 

Koulu oli 1950- ja 60-luvulla Seppo Oinosen koulu ja uuden asemansa perusteella Seppo oli -
ainakin minun silmissäni - alan auktoriteetti. Opetuksen havainnollistaminen ja oppilaiden 
aktiivisuuden lisääminen olivat hänen johtavia periaatteitaan. Amerikan tuliaisina toin puo
lestani ammatin analyysin opetuksen toteuttamiseksi. - Uudistettavaa taisi olla liikaakin 
eräiden vanhempien työtovereiden mielestä. Kun ehdotin vähennettäväksi lähes ensimmäisen 
lukukauden vieviä perinteisiä harjoitustöitä, ennen kaikkea korvia vihlovaa viilausta ja lau
danpätkiin tehtäviä puuliitoksia, kysyi eräs heistä: kuinka paljon niitä pitäisi vähentää? Kah
della viikolla joka vuosi, vastasin. Ja kuinka monen vuoden ajan? Kunnes ne loppuvat koko
naan. Työtoverini tuhahti ja käänsi selkänsä, mutta viilaus väheni ratkaisevasti sekä meillä 
että muualla muutamassa vuodessa. Koulu kasvoi nopeasti noina vuosina ja rakentaminen 
jatkui lähes koko ajan. (Matilainen 1996, 150.) 

Omaa kouluaikaansa 1950-60-lukujen taitteessa muistelee Pohjois
Karjalan ammattioppilaitoksen rehtori (1989-2002) Mikko Puronlahti: 

Kuri oli kova ja jotkut ovat sanoneet, että kun tämän koulun kävi läpi, ei ollut mitään ongel
mia armeijassa. Peli oli silti reilua. Oppilaat olivat ehkä turhankin arkoja ja erosivat turhaan. 
Erottamisiakin oli ja oppilaille oli melkoinen paineenluoja ja rasite se, että ensimmäinen syksy 
oli koetussyksy. Jos ei menesh;nyt, joutui joululta pois. Sen jokainen tiesi. Hyvä puoli täällä 
oli se, että noudatettiin työaikoja. Ei muuten lintsattu. Aina oltiin tunnilla, ei oltu poissa. Pe
lin säännöt olivat selvät, kaikki tiesivät miten toimitaan. -- Kun Seppo Oinonen käveli pihan 
poikki, kyllä siinä hattu nousi. Hatun nosto oli niin tärkeä asia, että meillä oli hatunnostohar
joituksia ja toimistokäyttäytymisharjoituksia. Rehtorin toimistoon joutumista pelättiin. (Pu
ronlahti 1996, 136-137.) 

1950-luvun rehtori oli opetussuunnitelman ja pedagogisten menetelmien 
toimeenpanija. Hän johti yhteisönsä kehittymistä, levitti pedagogista tietoa ja 
toimi moraalin rakentajana. Tuolloin alkoi myös keskustelu pedagogisesta joh
tajuudesta. Rehtorin onnistumista kuvattiin alaisten ja opiskelijoiden onnistu
misina. Pyrkimys tehokkuuteen, samanlaisuuteen ja standardisointiin näkyi 
kaikessa toiminnassa. Hallinnolliset johtamisen tekniikat olivat suosittuja. 1960-
luku oli toisaalta pysyvyyden ja toisaalta alkavan muutoksen vuosikymmen, 
jolloin rehtoriuden ihannointi väheni. (Mahlamäki-Kultanen 1998, 22.) Merkit
tävää oli se, että tuohon aikaan hallinnon toimijat näkivät hoitavansa oppilai
tosten ja opettajien kanssa yhteisiä asioita (Kuusisto 1999, 169). 
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Muutosta edusti myös se, että Kauppa- ja teollisuusministeriön ammatti
kasvatusosasto muutettiin vuonna 1965 Ammattikasvatushallitukseksi (AKH) 
(Lintunen 2000). Tätä oli ehdotettu jo 1920-luvulla, mutta suunnitelmat eivät 
vielä tuolloin toteutuneet. Hallinnon edustajilla oli monia näkemyksiä ja vaih
toehtoja järjestelmän muotoutumiseksi ja AKH muodostuikin ensin vain kysei
seen ministeriöön kuuluneista opetusaloista. Vasta Ammattikasvatushallituk
sen siirto opetusministeriön suojiin mahdollisti ammatillisen koulutuksen ko
koamisen samaan keskushallintoon ja yhtenäiseksi järjestelmäksi vuonna 1968. 
Asetus Ammattikasvatushallituksesta velvoitti opetusosastot osallistumaan 
oppilaitosten suunnitteluun, perustamiseen ja laajentamiseen. Niiden tuli myös 
tarkastaa ja hyväksyä oppilaitosten ohjesäännöt ja opetusohjelmat sekä olla 
mukana ammatillisten kokeiden suunnittelussa. Opetusosastojen tärkein tehtä
vä oli kuitenkin oppilaitosten ammattioppilaskasvatuksen seuraaminen ja oppi
laitosten avustaminen näissä kysymyksissä. (Mts. 219-221; Klemelä 1999, 13.) 

Teknillisessä korkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto oli yleispätevin 
kelpoisuusehto ammattikoulutuksen virkamiehille. Poikkeuksen tekivät ns. 
naisalat, joiden tarkastajiksi kelpuutettiin myös menestyneitä alan opettajia. 
Tarkastajilta edellytetty alan työ- ja opettajakokemus on vaihdellut. Ammatti
kasvatusosaston aikana edellytettiin molempia, sillä opettajana ei voinut toimia 
ilman työkokemusta. (Kuusisto 1999, 142.) Kouluissa suosittiin samanlaisuutta 
ja standardointia sekä hallinnollisia johtamisen tekniikoita. Rehtori toimi mo
raalin rakentajana ja pedagogisen tiedon levittäjänä. (Mahlamäki-Kultanen 
1998, 22.) 

2.3 Keskiasteen uudistus toteutuu 1970-80-luvuilla: rehtori johtaa 
ja kehittää yhteisöään 

Monet syyt johtivat periaatepäätökseen keskiasteen uudistuksesta keväällä 
1974. Kansliapäällikkö Numminen (1980) toteaa, että keskiasteen koulun
uudistuksen perustavoitteena oli 600-700 erillisen opintolinjan yhdistäminen 
laaja-alaisemmiksi peruslinjoiksi. Kokonaisuuden kannalta oli tarkoituksen
mukaista määritellä koulutusalakohtainen linjajako ennen hallinnollisia raken
teita. Työ aloitettiin opetussuunnitelmista ja niiden rakenteesta. Lainsäädännön 
valmisteluun siirryttiin vasta tämän jälkeen. (Mts. 63.) Honka (2000) arvioi kes
kiasteen uudistuksen suurimmaksi seuraukseksi opetussuunnitelmakäsitteen 
kirkastumisen ammattikasvatusväelle. Uudet opetussuunnitelmat eivät olleet 
tämän päivän vaatimusten mukaisia, mutta prosessi opetti tulevaa kehitystä 
varten yhteisen opetussuunnitelmakielen ja tavan tehdä opetussuunnitelmia. 
Näin ammatillisen koulutuksen henkilöstö sai valmiuksia pedagogiseen kehit
tämistyöhön. Asenteiden uusiutuminen muokkasi myös koulun ilmapiiriä ja 
samalla opittiin ymmärtämään verkostoitumisen välttämättömyys. (Mts. 88; 
Numminen 1980, 55-59.) Huomionarvoista on rehtoreiden vahva mukanaolo 
kehittämisprosesseissa, joissa sekä opeteltiin pedagogisen ajattelun merkitystä 
että rakennettiin yhteyksiä työelämään. 
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Käytännössä oli tarpeen uudistaa koko suomalainen koulujä1jestelmä. 
Rinnakkaiskoulujärjestelmä purettiin ja yhtenäiseen peruskoulujärjestelmään 
siirryttiin asteittain vuosina 1972-77. Nimeä keskiasteen koulutus kritisoitiin, 
mutta sitä käytettiin. Sillä tarkoitettiin opintoja peruskoulun jälkeen ennen kor
kea-astetta. Uudistaminen tavoitteli sekä lukion että monimuotoisen ammatilli
sen koulutuksen kehittämistä ja yhtenäistämistä.11 Uudistuksen ensimmäinen 
tavoite oli koulutuksen mahdollistaminen koko ikäluokalle. Ammatillisesta 
koulutuksesta haluttiin tehdä kaikkien koulu. Tämä maininta sisälsi myös pe
ruskoulun erityisryhmät, joille nyt avattiin ammatillinen peruskoulutus (Heli
mäki 2000, 173; Hirvonen 2006, 36). Toinen tavoite koski mitoitusta. Ammatilli
sesti eriytyvän koulutuksen laadullinen ja määrällinen mitoitus tuli tehdä työ
elämän asettamien vaatimusten mukaisesti. Kolmas tavoite liittyi opetussuun
nitelmien ajan tasalla pitämiseen. Tarkoituksena oli kehittää keskiasteen koulu
tusta työ- ja sivistyselämän kehityksen edellyttämällä tavalla. Kesällä 1978 an
nettu laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä koski molempia peruskoulun 
jälkeisiä koulumuotoja ja kaikkia koulutusaloja. Kehittämislaki yhtenäisti haja
naista 24 lakiin ja 48 asetukseen jakautunutta ammatillisen koulutuksen lain
säädäntöä. (Numminen 1980, 33-35; 1982, 10-11.) 

Keskiasteen uudistuksen alkuvaihe sisälsi lainsäädännön valmistelua sekä 
koulutuksen määrällistä ja taloudellista suunnittelua. Opetusministeriön aset
tamat ammatillisen koulutuksen kymmenen alakohtaista toimikuntaa, ammatil
lisen koulutuksen yleissivistävää opetusta uudistanut toimikunta, peruskoulun 
opetuksen eriyttämistoimikunta ja lukion opetussuunnitelmatoimikunta sekä 
keskiasteen koulutuksen kokeilutoimikunta työstivät yli 80 000 sivua tekstiä, 
pääasiassa opetussuunnitelmia. Tietoisesti vältettiin puuttumasta oppilaitosten 
omistussuhteisiin ja hallintokysymyksiin. (Honka 2000, 71-83; Lehtisalo & Rai
vola 1999, 137.) Edellä mainituissa toimikunnissa työskentelivät sekä koulutuk
sen että työelämän asiantuntijat. Rehtorit olivat mukana rakentamassa uutta 
järjestelmää ja samalla omaa tulevaisuuttaan. Ilomäki (2001) kertoo, että rehtorit 

11 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 16.6.1978/ 474 
2§. Keskiasteen koulutusta kehitetään yhtenäiskouluperiaatteen mukaisesti siten 
kuin tässä laissa säädetään. Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa järjestettävän 
opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa persoonallisuuden monipuolisen kehittämi
sen, yhteiskunnan ja työelämän, ammatinvali1man ja jatko-opintojen sekä kansallisen 
kulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön edistämisen kannalta tarpeellisia valmiuksia 
sekä edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
Lukiota kehitetään kolmivuotisena yleissivistävänä ja yleisen korkeakoulukelpoi
suuden antavana koulumuotona siten, että ensimmäisen lukuvuoden opetus muo

dostaa oppilaan kaimalta hyödyllisen ja mahdollisuuksien mukaan ehjän kokonai
suuden. 
Ammatillisen koulutuksen kehittämisen tavoitteena on: 

ammatillisen koulutuksen laadullinen uudistaminen --
ammatillisten oppilaitosten aloituspaikkojen kokonaismäärän mitoittaminen -
ammatillisten oppilaitosten aloituspaikkojen kokonaismäärän jakaminen eri kou
lutusaloille --
jatko-opintomahdollisuuksien parantaminen --
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eivät osanneet mitenkään ennakoida todellisen työmäärän suuruutta tai hank
keen ajallista kestoa. Myöhemmin on voitu todeta, kuinka keskiasteen uudistus 
selkeytti ammatillisen koulutuksen siihenastisen epämääräisen aseman Suomen 
koulujärjestelmässä. Omistajuus- ja hallintokysymykset tulivat käsittelyyn vasta 
1990-luvulla. (Mts. 16.) 

Vuoden 1971 koulutuskomitea tuotti viisi vaihtoehtoista koulutuksen to
teuttamismallia12, joista se itse valitsi ammatillisen koulutuksen väylien avaa
miseksi kutsutun vaihtoehdon. (Honka 2000, 75-77; Ilomäki 2001, 20; Nummi
nen 1980, 49-51.) Väylien avaamisella tavoiteltiin koulutuksen vetovoiman li
sääntymistä. Yhä suuremman osan ikäluokasta haluttiin siirtyvän peruskoulun 
jälkeen ammatillisiin oppilaitoksiin. Tavoitteena olivat laaja-alaiset ammatilliset 
peruslinjat, jotka muodostettiin saman alan toisiaan lähellä olevista opintolin
joista (erikoistumislinjat), sekä yleissivistävän koulutuksen (yleisjakso) osuuden 
vahvistaminen. Opiskelijoille rakennettiin joustava siirtyminen saman alan kou
lutuksen asteelta toiselle. Valitut ratkaisut noudattivat työelämän vaatimuksia, 
tehostivat ja rationalisoivat koulujärjestelmää sekä lisäsivät koulutuksellista 
tasa-arvoa. (Numminen 1980, 51.) Opiskelijat valitsivat itse osan opinnoistaan, 
ja kouluissa heidän mahdollinen aikaisempi osaamisensa tunnustettiin. 

1970-luvun alussa vain osa rehtoreista oli kokonaistyöajassa. Palkkauspe
ruste oli koulun koosta riippuva opetusvelvollisuuden huojennus. Suurimmil
laan se oli 26 viikkotuntia (36 luokan koulussa). Opetuksen kuunteluvelvoitetta 
(A1946/ 685, 15§, 2 kohta, 12§) pidettiin kohtuuttomana, mutta se poistui vasta, 
kun opettajankoulutus tuli opetusalan kelpoisuusvaatimuksiin 1970-luvulla. 
Ammatilliset rehtorit ry.13 yhdisti koulujen erilaisista omistajataustoista koos
tuvan hajanaisen rehtorijoukon. Järjestö halusi jäsenistönsä siirtyvän virkareh
toreiksi ja kokonaispalkkaukseen. Rehtorin työn laajuus aiheutti paljon keskus
telua. Huolena olivat erityisesti ammatillisen koulutuksen organisointi ja osas
tonjohtajien liian vähäinen työaika sekä rehtorin ja opettajakunnan väliset risti
riitatilanteet. Keskustelujen seurauksena todettiin ja tunnustettiin rehtoreiden 
johtamiskoulutuksen tarpeellisuus. (Rauhala 1993, 12, 16-20, 42-43.) Koulujen 
laajentuminen edellytti lähiesimiesten lisäämistä ja uudenlaista organisointia. 

Rehtorit verkostoituivat moneen suuntaan. Ammatilliset rehtorit ry:n jär
jestämien neuvottelupäivien rinnalle tulivat keväällä 1973 Yleisten ammattikou
lujen liiton (YAL) järjestämät rehtoreiden ja talouspäälliköiden neuvottelupäi-

12 Opetusministeriössä valmistellut vaihtoehdot (hallituksen selonteko eduskum1alle 
15.2.1977) olivat: 
1. Annetaan kehityksen jatkua nykyisellään ja laajennetaan lukiota lukiokoulutuk

sen sosiaalisen kysynnän mukaisesti.
2. Lukion oppilasmäärä supistetaan ylioppilaspohjaisia jatkokoulutuspaikkoja vas

taavaksi.
3. Muutetaan opistoasteen ammatillinen koulutus kokonaan ylioppilaspohjaiseksi.
4. Sulautetaan lukio peruskouluun ja annetaan koko ikäluokalle yhtä pitkä ydinsi

sällöltään yhteinen yleissivistävä koulutus.
5. Avataan ammatilliset koulutusväylät.

13 Ammatilliset rehtorit ry. perustettiin Tampereella 1968.
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vät. Yhteistyö tuotti aktiivista toimintaa, kehittämisesityksiä ja yhteistä edun
valvontaa. Yhdistys teki rohkean periaateratkaisun: ammatilliset rehtorit tun
nustautuivat työnantajaedustajiksi ja jättäytyivät näin opettajajärjestön ulko
puolelle. Rehtoreita puhuttivat valtiontalouden säästötoimen ohella oikeustur
va-asiat ja jäsenten täydennyskoulutus, jota toivottiin erityisesti työsuojeluvas
tuuasioissa ja johtamisessa. (Rauhala 1993, 22-23.) Vahervan (1984, 97) tutkimus 
osoittaa perusopetuksen rehtoreiden halunneen kyseisenä aikana koulutusta 
sekä yleisestä johtamisesta että pedagogisesta johtamisesta, koulun ihmissuh
teista ja uudesta opetusteknologiasta. 

Keskiasteen uudistusta koskevan kehittämislain ylin johto ja valvonta 
kuuluivat opetusministeriölle sekä sen alaisina toimiville Ammattikasvatus
hallitukselle ja Kouluhallitukselle ja näiden piirihallintoviranomaisina toimivil
le lääninhallituksille (L 1978/474, 6§; A1978/585). Käytännössä lääninhallitus
ten kouluosastot vastasivat koulutuksen alueellisesta suunnittelusta ja määrälli
sestä säätelystä sekä keskiasteen yhteisvalintajärjestelmästä, joka oli rakentunut 
asteittain koko maahan vuosina 1975-80. Tällainen järjestelmä poisti päällekkäi
syyksiä ja helpotti koulutuksen tilastointia. (Lintunen 2000, 223-225; Nummi
nen 1980, 202-204.) Kehittämislain (L 1978/ 474) voimaantulo vahvisti läänin
hallitusten asemaa ja toi samalla niille lisää tehtäviä, perustettiin mm. ammatti
kasvatustarkastajan virat. Lääninhallitus toimi valtion oppilaitosten ylläpitäjän 
roolissa. Se asetti oppilaitosten johtokunnat ja vahvisti johtosäännöt sekä teki 
tarkastuskäyntejä. Jotta läänin kehitys ja väestön paras toteutuisi, lääninhalli

tusten virkamiehet sovittivat yhteen aluehallinnon pyrkimyksiä ja konsultoivat 
kuntia sekä muita julkisten palvelujen ylläpitäjiä. (Mäkelä 1991, 31-34; Nummi
nen 1980, 210-270; Räty 1987, 349.) Keskiasteen koulunuudistus oli merkittävä 
käänne myös ammatillisen erityisopetuksen kehittymisessä. Koulutuksellinen 
tasa-arvo ja koko ikäluokan kouluttaminen merkitsivät ammatillisen erityisope
tuksen laajentumista. (Hirvonen 2006, 36.) 

Keskiasteen koulunuudistuksen tuli olla järjestetty kymmenen vuoden ku
luessa lain14 (9§, L 1978/ 474) voimaantulosta. Kehittämistä varten valtioneuvos
to asetti kuhunkin lääniin keskiasteen koulunuudistuksen suunnittelulauta
kum1an ja laati kehittämisohjelman. Laki velvoitti lääninhallitukset myös val
vomaan alaisenaan olevien viranomaisten toimintaa. Lääninhallituksen tehtävät 

tuolta ajalta Mäkelä (1991) jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 1) koulutuksen 

14 Laki keskiasteen koulutuksen kehittämisestä 16.6.1978/ 474 
8§. Kohtal) Lääninhallitus laatii Ammattikasvatushallituksen ja Kouluhallituksen 
toimialoiltaan antamien ohjeiden mukaisesti yhteistyössä läänin keskiasteen kou
lunuudistuksen suunnittelulautakunnan kanssa suunnitelman keskiasteen koulutuk
sen järjestämisestä läänin alueella. 
9§. Kehittämisohjelman tulee sisältää: 
1. keskiasteen koulutuksen laadulliset, määrälliset ja alueelliset tavoitteet;
2. keinot tavoitteiden saavuttamiseksi;
3. tämän lain toimeenpanoon kuuluvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen

edellyttämät toimintaohjeet; sekä
4. oppilaitosten yhteistoiminnan järjestämistä koskevat määräykset.
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hallinto, 2) oppilaitosten hallinto, 3) opiskelijoiden ottaminen, 4) oikeusturva
asiat, 5) koulutussuunnittelu ja 6) valtionapuasiat. Näiden tehtäväkokonaisuuk
sien sisällä olivat oppilaitosten yhteistoiminta-asiat, seuranta ja tarkastukset, 
oikaisuviranomaisena toimiminen, ehdotusten valmistelu kehittämis
suunnitelmiin sekä väliaikaisesta koulutuksesta huolehtiminen. (Mts. 1991, 35-
36.) Koulutus vietiin lähelle opiskelijoita, sillä samalla haluttiin ehkäistä nuor
ten työttömyyttä. Moniin isoihin oppilaitoksiin perustettiin sivupisteitä, jotka 
myöhemmin vakinaistettiin. Valtioneuvosto päätti ammatillisen koulutuksen 
järjestämisestä väliaikaisesti15. Käytännössä puhuttiin väliaikaisesta koulutuk
sesta, joka voitiin aloittaa Ammattikasvatushallituksen tai lääninhallituksen 
luvalla (3§) ja sen määräämänä ajankohtana. Ammattikasvatushallituksen tuli 
antaa kaikista päätöksistä puoltava lausunto. 

Väliaikaista ammatillista koulutusta käytettiin erityisesti 1970-luvun lo
pulla poistamaan nuorisotyöttömyyttä. Koulutusta järjestettiin paikkakunnilla, 
joissa tarvittiin koulutettua työvoimaa. Esimerkkinä väliaikaisen koulutuksen 
aloittamisesta on rehtori Saara Kotamäen ja Jyväskylän kaupunginjohtaja Veli 
Järvisen pääjohtaja Seppo Oinosen läksiäistilaisuudessa allekiljoittama sopimus 
Porin sivutoimipisteen perustamisesta Jyväskylän hotelli- ja ravintolaoppilai
toksen yhteyteen. Vaikka sivutoimipisteen hallinto hoidettiin Jyväskylässä ja 
opetus toteutui Porissa, työ sujui ja oppilaitakin oli kohtuullisesti. Porin sivu
toimipisteen toiminta päättyi vuonna 1988, kun väliaikaiskoululus ilsenäislyi ja 
siirtyi Porin kaupungin omistukseen. (Janhila 1995, 22-24.) 

Opetusministeriön kouluosasto ryhtyi keskiasteen kehittämislain pohjalta 
laatimaan valtioneuvoston hyväksymiä keskiasteen koulutuksen kehittämisoh
jelmia (L 1978/ 474; A 1980/543). 1980-luvulla laadittiin neljä ohjelmaa (Keskias
teen koulutuksen kehittämisohjelmat vuosille 1981-83; 1984-85; 1986-88; 1989-
91), jotka tarkoitettiin pysyviksi välineiksi koulutuksen kehittämiseen. Num
minen (1980) mainitsee ohjelmien tarpeellisuuden myös keskiasteen suuren yh
teiskuntapoliittisen merkityksen vuoksi. Ohjelmien määrälliset, laadulliset ja 
alueelliset tavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi olivat toimintapoliittisia 
ohjeita, joita alueelliset viranomaiset noudattivat. (Mts. 274). Kehittämisohjel
mat ottivat kantaa tasa-arvon edistämiseen, oppilaitosten yhteistoimintaan ja 
oppisopimuskoulutukseen sekä määrittivät järjestyksen, joilla peruslinjat siir
tyivät uuteen koulutusrakenteeseen. Tämän lisäksi ne antoivat pedagogisia oh
jeita ja tavoitteita opetussuunnitelmatyöhön. Neljännessä ohjelmassa (Opetus
ministeriö 1988, 28) todettiin myös rehtoreiden täydennyskoulutuksen tarve: 
jokaisen rehtorin tulee osallistua valtakunnallisesti järjestettävään pedagogista johta
fuutta kehittävään koulutukseen ohjelmakauden kolmen vuoden aikana yhteensä kuusi 
päivää. Lisäksi rehtoreille luvattiin järjestää alakohtaisia neuvottelu- ja koulu-

15 Valtioneuvoston päätös ammatillisen koulutuksen järjestämisestä väliaikaisesti 
761/1988 
1§. Ammatillisessa oppilaitoksessa voidaan järjestää nuorisolle tai aikuisille tarkoitet
tua ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta jatkolinjoina väli
aikaisesti siten kuin tässä päätöksessä määrätään. 
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tuspäiviä. Lainsäädäntö osoittautui kankeaksi, joten ministeriö asetti kouluille 
ja rehtorin työlle tavoitteita ja suuntaviivoja kehittämisohjelmien välityksellä. 

Ammatilliset rehtorit kokivat 1970-luvun seesteisenä vaiheena. Keskias
teen toteutus eteni vaiheittain ja lainsäädäntö uudistettiin. Samalla kuitenkin 
vanhat turvalliset rakenteet alkoivat murtua ja normiohjaus poistui. Ammatti
kasvatushallituksen tarpeellisuus kyseenalaistui lainsäädännön uudistuessa. 
Jä1jestö päätyi vuonna 1982 esittämään, että Ammatilliset rehtorit ry:n jäsenistö 
toimii työnantajan edustajina, koska heidän työnsä poikkeaa monin tavoin 
muiden koulumuotojen rehtorin työstä. Erottavina seikkoina pidettiin pidem
pää työaikaa ja vastuuta laajasta kokonaisuudesta. (Rauhala 1993, 31-37.) 

Keskiasteen uudistuksen vuosikymmenet 1970-1980-luvuilla olivat myös 
vahvaa kouluttautumisen aikaa: Ammattikasvatushallitus valmensi systemaat
tisesti alakohtaisia toimeenpanokouluttajia, joina toimivat koulujen asiantunti
jat. Nämä toteuttivat yhdessä ylitarkastajien kanssa koulu- tai koulutusalakoh
taiset toimeenpanokoulutukset (L 1978/ 474; A 1982/242). Erityisen tärkeänä 
pidettiin opettajien täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena oli opetussuunni
telmien kehittäminen (Numminen 1980, 278). Ammattikasvatushallituksessa oli 
jo tätä ennen huomattu myös rehtoreiden koulutustarve. Opettajien täydennys
koulutuksesta vastasi tuolloin toimistopäällikkö Ulla Numminen. Hänen ja yli
johtaja Reijo Virtasen keskustelujen pohjalta päätettiin ryhtyä järjestämään 
myös erillisiä rehtorikoulutuksia. Vaikutusvaltaisia valtion koulujen rehtoreita 
kutsuttiin kouluttautumaan alueellisiksi rehtorikouluttajiksi, jotka järjestivät 
koulutustilaisuuksia kollegoilleen. Koulutus sai varsin hyvän vastaanoton eri 
puolilla maata, ja se jatkui 1980-luvulle saakka. (Ulla Nummisen haastattelu 
7.9.2007.) Koulutukset auttoivat rehtoreita myös suhtautumaan myönteisemmin 
moniin 1980-luvulla tarjolla olleisiin kokeiluihin, joista säädettiin asetuksella (A 
1981/199). Ammattikasvatushallitus myönsi kokeiluluvat oppilaitosten ylläpi
täjien hakemuksesta. Kouluissa toteutettiin myös pedagogisia kokeiluja esimer
kiksi koulun sisäisen toiminnan kehittämisestä ja tuntikehyksen käytöstä. (Eko
la 1991, 26; A 1981/199.) 

Valtioneuvosto edellytti keskiasteen koulunuudistuksen toimeenpanon 
systemaattista arviointia, jonka toteutti Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden 
tutkimuslaitos. Arviointi kohdistui uudistettuun koulutusjärjestelmäkokonai
suuteen ja jakaantui organisatoriseen (uudistuksen toimivuus ja koulu hallin
nollisorganisatorisena yksikkönä) ja pedagogiseen osuuteen (opetussuunnitte
lu, ammattididaktiset ratkaisut ja opettajan rooli). (Ekola 1991, 7; Ekola, Vuori
nen & Kämäräinen 1991.) Arvioinnin tuloksissa Ekola perustelee keskiasteen 
uudistuksen onnistumista sillä, että uudistuksessa toimittiin, kehitettiin ja teh
tiin yhteistyötä. Hyvänä hän näkee koulutuksen laaja-alaisuuden ja kaikille yh
teisten aineiden lisäämisen, vaikka yleisjakso sellaisenaan olikin hänen mieles
tään epäonnistunut. Arviointiin sisältyvät yleiset periaatteet, laadullisuuden ja 
itsearvioinnin hän koki hyväksi ammatilliselle koulutukselle. Korjausta sen si-
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jaan vaativat opetussuunnitelmien rakenne sekä kokonaisuutta leimaava pirsta
leisuus. (Mts. 34-36.)16 

Keskiasteen uudistuksessa yhtenäistettiin ja yhdistettiin lähes 700 opinto
linjaa sisältävän hajanaisen ammatillisen koulutuksen opintolinjat laajoiksi pe
ruslinjoiksi, jotka muodostuivat useista erikoistumislinjoista ja joilla oli yhtei
nen yleisjakso (1 v). Myöhemmässä kehitysvaiheessa vuosina 1995-2000 uudis
tettiin vielä koulutuksen rakenne ja opetussuunnitelmat. Tässä vaiheessa yleis
jakso tiivistyi ammatilliseen perustutkintoon (120 ov) kuuluvaksi kaikille yh
teisten aineiden kokonaisuudeksi, jonka laajuus on 20 ov. Uskottiin, että perus
tutkintokohtainen ammattitaito saavutetaan koulujen sekä elinkeinoelämän ja 
työpaikkojen yhteistyöllä. Otettiin käyttöön nimitys toisen asteen koulutus (lu
kio ja ammatillinen koulutus), jonka oppijoita alettiin kutsua opiskelijoiksi. (Itä
lä 2000; Lintunen 2000; Väyrynen 2004; L 1987 / 487; A 1987 / 491-501.) 

Monet ammatillista koulutusta koskevat päätökset ja toimintatavat osoit
tavat johdonmukaisesti toteutettua päätäntävallan ja vastuun jakamisen poli
tiikkaa. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan päätäntävaltaa siirrettiin 
mahdollisimman alas sellaiselle hallinnon tasolle, jolla on parhaat mahdolli
suudet tehdä asiantunteva ratkaisu. Hallinnon tuli toimia lähellä kansalaisia. 
(Lintunen, 2000, 227-229.) Tällä periaatteella rakennettiin myös kouluverkostoa. 
Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tuli saada keskiasteen koulutuspaik
ka. Vuosikymmen toisensa jälkeen oppilaitosten määrä oli lisääntynyt. 1980-
luvulla tähän kehitykseen tuli muutos, kuten taulukko 1 osoittaa. Oppilaitosten 
lukumäärä kääntyi laskuun, johon syynä olivat kapea omistuspohja ja koulujen 
pienuus. Muutos näkyi erityisesti kotiteollisuus- ja maatalousoppilaitosten 
määrissä. (Klemelä 1999, 262.) Pieniä kouluja lakkautettiin tai yhdistettiin, mut
ta myös uusia perustettiin, samaan aikaan koulujen omistajuussuhteet vaihtui
vat. Merkittävimmät määrälliset muutokset sijoittuvat 1950- ja 1960-luvuille. 

Oppilaitosten lukumäärien vaihtelu osoittaa paitsi aikakausien ja ammat
tien muutosta (teollisen yhteiskunnan rakentuminen ja sen palvelujen tarpeet) 
myös koulutusrakenteen ja koko järjestelmän muutosta. Käsiteollisuuden ja 
kotitalouden sekä alkutuotannon ammatit vähenivät tai siirtyivät koulutusjär
jestelmässä muun ammatillisen koulutuksen yhteyteen. Hotelli- ja ravintola
alan sekä sosiaalialan ammatteihin koulutus alkoi omina koulutusaloinaan vas
ta 1980- ja 1990-luvuilla. 

16 Keskiasteen uudistuksesta kokeiluineen saatiin tutkittua tietoa myös jatko-opintoja 
suorittaneiden rehtoreiden väitöskirjoista. Rehtori Pentti Rauhala (1994) tutki teknil
lisen alan joustavan koulutusrakenteen kokeilua ja totesi, että ammatti ei perustu 
pelkästään funktionaaliseen työnjakoon, vaan sillä on yhä keskeisempi merkitys esi
merkiksi sosiaalisen identiteetin muodostajana. Rehtori Risto Ilomäen (2001) tutki
mus osoittaa 1980-luvulla toimeenpannun keskiasteen koulunuudistuksen tavoittei
den toteutuneen hitaasti asteittain. Vasta 1998 voimaan tullut a1mnatillisen koulu
tuksen lainsäädäntö vahvisti uudistuksen tavoitteiden lopullisen toteutumisen (mts. 

6). 
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TAULUKKO 1 Ammatillisten oppilaitosten lukumäärän kehitys oppilaitoksittain 1940-
1990 (Klemelä 1999, 283,347) 

Oppilaitokset 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Muutos 
1940-

1990 

Merenkulku oppilaitokset 6 4 4 7 8 5 -1

Kau ppaoppilaitokset 21 25 43 72 75 69 48 

Maatalousoppilaitokset 94 103 93 68 61 60 -34

Metsäoppilaitokset 7 7 22 28 28 25 18 
Teknilliset oppilaitokset 14 16 19 28 31 32 18 
Ammattioppilaitokset 55 95 121 166 142 147 92 

Koti teollisuusoppilai tokset 114 124 129 100 41 51 - 63
Koti talousoppilai tokset 47 63 64 67 56 51 4 

Hoitoalan oppilaitokset 11 13 17 42 40 48 37 

Hotelli- ja ravintola-alan 9 14 14 
oppilaitokset 
Sosiaalialan oppilaitokset 23 23 
Muut keskiasteen oppilai- 23 25 25 
tokset 
Yhteensä 369 450 512 578 514 546 177 

1980-luvun lopulla uudistettiin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja 
säädettiin laki ammattioppilaitoksista17 sekä 12 erillistä koulutusalakohtaista 
asetusta. Laki määritteli koulutuksen perustehtävän ja tavoitteet sekä rehtorin 
virkaan tai toimeen liittyvät velvoitteet. Jokaisessa koulutusalakohtaisessa ase
tuksessa määriteltiin rehtorin tehtävät yhtä tarkasti kuin vuoden 1946 asetuk
sessa (A 685/1946). 

Keskiasteen uudistuksen aikana huomio kiinnitettiin erityisesti opetuksen 
sisältöön. Kaikilla toimenpiteillä pyrittiin yhtenäistämään ammatillisen koulu-

17 Laki ammatillisista oppilaitoksista 10.4.1987 / 487 
2§. Ammatillisen oppilaitoksen tehtävät. Ammatillisen oppilaitoksen tehtävänä on 
järjestää sille määrättyä ammatillista peruskoulutusta ja lisäkoulutusta sekä muuta 
koulutustoimintaa. 
3§. Ammatillisen oppilaitoksen tavoitteet. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoittee
na on peruskoulun ja lukion kasvatustehtävää jatkaen tai työkokemukseen perustuen 
antaa yhteiskunnan ja työelämän sekä niiden kehittymisen edellyttämiä, ammattitai
don saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä jatko-opintojen harjoittamiseksi tarpeelli
sia valmiuksia. 
10 §.Rehtori.Ammatillisessa oppilaitoksessa on rehtori. 
Jollei oppilaitoksessa ole rehtorin virkaa tai tointa, valitaan rehtori opettajien kes
kuudesta siten kuin ctsetuksella säädetään. Rehtorin tehtävänä on johtaa, ohjata ja 
valvoa oppilaitoksen opetus- ja kasvatustyötä ja muuta toimintaa, esitellä oppilaitos
ta koskevat asiat johtokmman kokouksessa, jollei johtosäännössä ole toisin määrätty, 
sekä suorittaa hänelle määrätyt hallinto- ja opetustehtävät. T arkempia säännöksiä ja 
määräyksiä rehtorin tehtävistä annetaan asetuksella sekä tarvittaessa johtosäännössä. 
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tuksen hajanaista kouluverkostoa ja sisällöllistä erilaisuutta. Uusi lainsäädäntö 
velvoitti kaikki ammatilliset oppilaitokset huolehtimaan myös vammaisten 
opiskelijoiden koulutuksesta. Erityisopetus määriteltiin yksilöllisten ratkaisujen 
toteuttamiseksi, jossa mukautetaan koulutusaikaa tai opetussuunnitelmaa. 
(Hirvonen 2006, 36.) 

1980-luvun muutokset vaikuttivat koulujen henkilöstöön ja lisäsivät työ
määrää: koulut laajenivat, uudistuivat ja hakivat uusia toimintatapoja. Laajen
tunut toiminta pakotti rekrytoimaan myös uusia ammattiryhmiä. Uudet ope
tuslinjat sekä keskiasteen uudistus muuttivat myös opetuksen sisällön. Aikai
semmin koulujen henkilökunta oli ollut vielä yhtä suurta perhettä, mutta nyt 
nopeasti kasvaneissa organisaatioissa jokainen etsi uudestaan omaa paikkaan
sa. (Janhila 1995, 26.) 

1970-luvun rehtori toimi yhteisönsä johtajana ja oli opettajien kanssa tasa
arvoinen yhteisön jäsen. Arvioinnissa korostui onnistuneiden johtajien piirteitä 
tutkiva lähestymistapa, kun taas 1980-luvun rehtorin työtä leimasi tehokkuus ja 
vastuullisuus. Hän ohjasi yhteisöään tulokselliseen oppimiseen, ratkoi ongel
mia ja varmisti resurssien saamisen. Opettajilleen rehtori tarjosi mahdollisuu
den henkilökohtaiseen ammatilliseen kehittymiseen. Näin rehtori palasi ope
tuksen arkeen ja toimi opettajien opettajana. (Mahlamäki-Kultanen 1998, 23.) 

2.4 Koulutuksen järjestäjäverkko rakentuu 1990-luvulla: rehtori 
toimii organisaation ja sosiaalisen järjestelmän arkkitehtina 

Pitkän valmistelun seurauksena Ammattikasvatushallitus ja Kouluhallitus lak
kautettiin 1991. Keskusvirastojen tilalle perustettiin samana vuonna opetuksen 
toimialaa palveleva Opetushallitus.18 Laki Opetushallituksesta muutti ammatil
lisen koulutuksen hallintoa merkittävimmin Suomen itsenäisyyden aikana. 
Opetushallituksen tehtävistä poistui täysin oikeus ja velvollisuus valvoa ja joh
taa koulutusta. Viraston tehtäväksi jäi lähinnä koulutuksen kehittäminen, tu
loksellisuuden edistäminen ja koulutuksen järjestämisen seuraaminen. (Lintu
nen 2000, 226-227.) Ryhdyttiin toimenpiteisiin tulevaisuutta varten. Oppilaitos-
t · t · t t · h l tt" · ht ·· · t·· ·· 1-·· h · t k 'tt" · ·.. ·1 · t k · .en orrns.aJa aus.OJa a.u .. nn y . enais.aa se •. a o .. Ja.a y s1 aisia opp1.ai.o. sia
alueellisen kilpailun sijasta yhteistyöhön, joka palvelisi alueen tai koko maa
kunnan kokonaiskehittymistä. 

Toisen asteen ammatillinen koulutus kehittyi 1990-luvulla yhä vahvem
maksi vaihtoehdoksi peruskoulunsa päättäville nuorille. Ammattikorkeakoulu-

18 L Opetushalli tuksesta 25.1.1991 / 182. 
1§. Opetustoimen kehittämis- ja hallintotehtävää varten on opetusministeriön alaise
na asiantuntijavirastona Opetushallitus. Asetuksella säädetään, mitkä koulut ja oppi
laitokset sekä muut toimim1ot kuuluvat Opetushallituksen toimialaan. 
2§. Opetushallituksen tehtävänä on vastata toimialaansa kuuluvan koulutuksen ke
hittämisestä, edistää koulutuksen tuloksellisuutta sekä seurata koulutuksen järjestä
mistä. 
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ratkaisut ja koulutuksen sisällöllinen kehitystyö alkoivat tuottaa tulosta. Kysei
sellä vuosikymmenellä uudistettiin oppilaitosten ylläpitäjäjärjestelmää ja ratkot
tiin koulujen omistajakysymyksiä. Ministeriö otti edelleen vahvasti kantaa 
myös opetuksen sisältöön. Uuden Opetushallituksen rakenneohjelman (1992) 
lähtökohdaksi nostettiin kansallinen kehittämisvisio: Suomi on olosuhteiltaan 
elämisen ja yrittämisen arvoinen maa. Tätä taustaa vasten rakennettiin kulttuuria 

ja toimintatapoja uudistava koulutuksen kehittämisvisio, jonka toteuttamisessa 
kehotettiin kiinnittämään erityisesti huomiota: 1) oppilaitoksista kehittyvän 
verkkomaisen oppimisareenan muodostumiseen, 2) oppimista suosivan kult
tuurin ja käytännön rakentamiseen sekä 3) opetushallinnon rakenteeseen ja 
toimintatapoihin. (Mts. 8.) Vahvasti arvolatautunut visio loi perustan ja toimin
talinjan sekä rehtoreille että koulujen johdolle. Siinä kehotettiin syvälliseen ih
misyyteen: elinikäiseen oppimaan oppimiseen ja eettiseen pohdintaan sekä humaanin 
ihmiskuvan, tiedostavan luontosuhteen ja hyvän elämän arvoihin perustuvaan, aktiivis
ta kansalaisuutta ja yhteistyötä korostavaan toimintaan. (Mts. 7.) 

Opetushallituksen perustamisesta alkoi hallinnon uudistus, jonka seura
uksena lääninhallitusten ammatillisen koulutuksen hallinto supistui. Lehtisalo 
ja Raivola (1999) toteavat, että 1990-luvun aluepolitiikka koki historiansa suu
rimmat periaatteelliset ja käytännön muutokset, kun lääninhallituksilta siirret
tiin alueiden kehittämisvastuu maakuntien liitoille. Koulutusasioita delegoitiin 
kunnille ja oppilaitoksille. Aluehallinnon säännös- ja ohjaustarve pienenivät. 
Vuoden 1995 kuntalaki (L 1995/365) salli kuntien yhä vapaammin päättää 
myös kouluasioistaan. Seuraavana vuonna tapahtunut läänien määrän vähen
täminen toi uusia muutoksia ja perinteinen alueellinen tukipolitiikka menetti 
vaikuttavuuttaan. Aluepoliittiselle asialistalle nousivat nyt tietoyhteiskunnan 
edellyttämät tieto-, osaamis- ja innovaatiotason esitykset. (Mts. 263-264.) Maa
kuntaliitoissa luotiin alueellisia strategioita ja tavoiteohjelmia. Tähän kehittä
mistoimintaan velvoitettiin koulutuksenjärjestäjät omine strategioineen. Amma
tillisen koulutuksen johtajuudella oli ja on edelleen roolinsa ja vaikuttavuutensa 
myös maakunnan kehityksessä. 

Koko 1990-luvun ajan Suomeen rakennettiin ammattikorkeakoulujärjes
telmää. Ammattikorkeakoulu syntyi, kun opistoasteeseen kuuluneisiin periaat
teisiin - käytännönläheisyys, yhteydet työelämään, hyvä pedagoginen osaami
nen ja opiskelijasta huolehtiminen - yhdistettiin yliopistolaitoksen arvostus 
(Rauhala 2000, 181). Ensimmäiset kokeilut alkoivat vuonna 1991, ja ensimmäiset 
vakinaiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa viisi vuotta myöhem
min. Laki ammattikorkeakouluopinnoista19 määrittelee ammattikorkeakoulun 
ylläpitämisen luvanvaraiseksi. Tämän luvan myöntää Valtioneuvosto kunnalle 
tai kuntayhtymälle, rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle. Am-

19 Laki ammattikorkeakouluopinnoista 3.3.1995/255 
1§. Ammattikorkeakouluopim1ot. Ammattikorkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä 
laissa ammattikorkeakoulututkintoon johtavia ammatillisia korkeakouluopintoja, ai
kuiskoulutuksena suoritettavia ammatillisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuis
koulutusta. 
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mattikorkeakoulujen ylläpitäjiksi muotoutuivat rahoituslain määräysten ja au
tonomian säilyttämisen vuoksi osakeyhtiöt (Lahti, Laine ja Kemppainen 1996). 
Uuden järjestelmän rakentaminen vaati monenlaista valmistelutyötä, sillä jo 
ensimmäisellä kierroksella lupaa hakevia tahoja oli 39. Oppilaitoksittain lasket
tuna tämä joukko käsitti yhteensä 194 erillistä yksikköä.20 Järjestelmämuutos 
näkyi myös ammatillisen koulutuksen rehtorin työssä, sillä pitkä valmistelu
prosessi vaati monentasoista yhteistyötä. Rehtorit joutuivat myös huolehtimaan 
henkilöstöstään tilanteessa, jossa tuttuja opettajanhuoneyhteisöjä jaettiin kah
teen leiriin. 1990-luvun lopun omien ammattikorkeakoulukampusten rakenta
minen eriytti ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulun opiskeli
jat toisistaan - samoin kävi heidän opettajilleen. Monien hyvin asioiden rinnalla 
eriyttämisprosessi häivytti alueellisesti eri ammattialojen sosiaalista pääomaa ja 
yhteisen työkulttuurin kehittymistä. (Kotamäki 2003, 4; Volanen 2000, 2004.) 

2.4.1 Kehittämisohjelmat ja uusi lainsäädäntö linjaavat rehtorin työtä 

Opetusministeriön kehittämissuunnitelmat tähdensivät 1990-luvulla entistä 
vahvemmin koulutussisältöjen valinnaisuuden lisäämistä. Yhteisen yleissivis
tävän opetuksen lähtökohdat säilyivät entisellään ja opetuksessa tuli kiinnittää 
erityistä huomiota opiskelijoiden itsenäisen ja omatoimisen opiskelun lisäämi
seen, monipuoliseen kielten opetuksen tarjontaan sekä tietotekniikan integroin
tiin kaikkeen opetukseen. Yrittäjyyteen ja yritystoimintaan perehtymisen mah
dollisuuksia tuli lisätä sekä opiskelijoille että heidän opettajilleen. Opettajan 
työn painopisteen haluttiin siirtyvän yhä vahvemmin opiskelun ohjaamiseen. 
Opettajien työelämäosaamista parannettiin lisäämällä mahdollisuuksia käytän
nön työelämän jaksoille. (Opetusministeriö 1991, 9-11.) 

1990-luvun kehittämistoimet vaikuttivat myös ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön nimeen: Laki ammatillisesta koulutuksesta (1998/630) ei enää 
ottanut kantaa oppilaitoksiin, vaan koulutukseen - sen tehtäviin ja kehityk
seen.21 Useat aiemmin kehittämisohjelmiin kirjatut asiat sisällytettiin nyt lakiin;
esimerkiksi yhteistyövelvoite muiden oppilaitosten ja opiskelijoiden kotien 
kanssa sekä koulutuksenjärjestäjän velvoite arvioida antamaansa opetusta. Op
pilaitokset ja niiden johto saivat laista suunnan ja sisällön, jota täydensi kaikille 
koulutusaloille tarkoitettu yksi ja sama asetus (A 1998/811).22

20 Vuonna 1997 Suomessa oli 15 vakinaista ammattikorkeakoulua (mts. 24-25). Vuoden 
2008 lukumäärä oli 29 (kunta.net). 

21 Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630. 
2§. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaa
mista, kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä. 

22 Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 
1§. Koulutusalat. Ammatillista koulutusta järjestetään ja rahoitetaan seuraavilla kou
lutusaloilla: lu01monvara-ala, tekniikan ja liikenteen ala, kaupan ja hallinnon ala, 
matkailu-, ravitsemis- ja talousala, sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, sekä vapaa
aika- ja liikunta-ala. 
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Lainsäädännön kannanotto rehtorin tehtäviin muuttui ratkaisevasti. Jokai
sella oppilaitoksella, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua koulutusta, tulee olla 
toiminnasta vastaava rehtori (1998/ 630, 40§). Rehtorin työn sisällöllinen määritte
ly jätettiin nyt koulutuksenjärjestäjälle. Uudistuneet rehtorin kelpoisuusehdot 
määriteltiin asetuksessa (A 1998/986). Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on 
1) ylempi korkeakoulututkinto, 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen kou
lutusmuodon opettajan kelpoisuus, 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä
sekä 4) Opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon
tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushal
linnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

2.4.2 Koulutus siirtyy alueellisille koulutuksenjärjestäjille: rehtori etsii 

paikkaansa ja etääntyy opiskelijoista 

Suomalainen ammatillinen koulutus oli 1990-luvulle tultaessa organisoitunut 
monen ylläpitäjätahon varaan. Epäyhtenäinen järjestelmä oli sekä päällekkäi
nen että pirstaleinen ja sisälsi alueellisia eroja. Opetusministeriö ilmaisi tahton
sa ylläpitojärjestelmästä asiakirjassa Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitet
tavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1991-1996. Tavoitteena oli 
rationalisoida oppilaitosverkkoa, vähentää yksittäisten ylläpitäjien määrää sekä 
irrottaa valtio oppilaitosten ylläpitotehtävästä.23 Opetusministeriön asettama 
työryhmä toimi ripeästi ja omistajasiirrot aloitettiin. Syksyllä 1993 valtio omisti 
143 oppilaitosta, kaksi vuotta myöhemmin vain 44 oppilaitosta. Samaan aikaan 
kuntien omistamien oppilaitosten määrä väheni 23 oppilaitoksella. Yksityistä
misvaihtoehto ei saavuttanut suosiota, mutta toimenpiteiden kautta siirryttiin 
kohti suurempia ylläpitäjiä ja yksiköitä. (Lahti ym. 1996, 18-19, 21.) 

Kehittämissuunnitelman viestiä vahvisti erillinen asiakirja: Opetushalli
tuksen ehdotus opetustoimen rakenneohjelmaksi (1992). Asiakirja painotti 1980-
luvulla tehdyistä arvioinneista saatua palautetta koulutuksen rakenteesta, kes
kiasteen koulunuudistuksen toteutumisesta ja koulutuksen sisällöistä. Palaute 
toi esiin esimerkiksi sen, ettei kouluissa ole riittävästi kiinnitetty huomiota 
nuorten persoonallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Lopputulokseen 

23 

2§. Ammatilliseen perustutkintoon kuuluvat opinnot ja niiden laajuus. Ammatilli
seen perustutkintoon kuuluu: 1) ammatillisia aineita ja niitä tukevaa työssäoppimis
ta, 2) ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhtei
siä opintoja, 3) opinto-ohjausta, 4) vapaasti valittavia opintoja. 
Ammatillisen perustutkinnon laajuus määritellään opintoviikkoina. Opintoviikolla 
tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työpanosta opintojen ta
voitteiden saavuttamiseksi. Yksi opintovuosi sisältää 40 opintoviikkoa. 
Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelma 
vuosille 1991-1996, Oppilaitosverkoston kehittäminen 
Oppilaitosverkostoa rationalisoidaan. Toimintaa tehostetaan muun muassa oppilai
tosten tilojen, laitteistojen, asuntoloiden ja henkilöstöresurssien yhteiskäytöllä. Oppi
laitosten välistä työnjakoa selkiytetään, oppilaitoksia yhdistetään ja sellaisia koulu
pisteitä, joilla ei ole riittäviä edellytyksiä pysyvän koulutustoiminnan jatkamiseen, 
lakkautetaan. (Opetusministeriö 1991, 15; 1998.) 
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vaikuttavat paitsi koulutusjärjestelmän rakenne myös uudistuksen olosuhteet ja 
koulun sisäinen halu muutokseen. (Mts. 12.) 

Rakenneohjelma ja siitä kertominen oli järkytys koulujen henkilöstölle. 
Ryhdyttiin yleisesti puhumaan säästötoimista ja niiden vaikutuksista. Opetus
hallituksen pääjohtaja Vilho Hirvi konkretisoi suunniteltuja toimia toteamalla 
rehtoreille, ettei enää ollut mahdollista ylläpitää ylenmääräistä opetushallintoa 
eikä liian suureksi paisunutta kouluverkkoa. Opetushallituksen saneerausehdo
tus julkaistiin lehdessä, ja monet rehtorit lukivat sieltä oppilaitoksensa olevan 
lakkautuslistalla. He ymmärsivät rationalisoinnin tarpeen, mutta hämmentyivät 
menettelytavoista. He hyväksyivät epätaloudellisuuden, mutta kyseenalaistivat 
muut lakkauttamisten perusteet, esimerkiksi oppilaitoksen koon. (Rauhala 
1993, 73-74.) 

Ylläpitojärjestelmän uudistuksen seurauksena alueellinen toimivalta ja 
vastuu lisääntyivät, oppilaitosmuodot vähenivät ja -verkosto rationalisoitiin. 
Valtion pääperiaate oli luopua ylläpitäjän roolista, joten koulutustehtävään kyt
kettiin myös taloudellisia kannusteita. Näin saatiin isoja yhteenliittymiä, joilta 
toivottiin ja edellytettiin innovatiivista oppilaitosyhteistyötä ja epätaloudellisten 
yksiköiden purkamista. Taloudelliset kannusteet jäivät niukoiksi, mutta amma
tillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä muutettiin valtakunnallisesti koulu
tusaloittain määräytyväksi opiskelijakohtaiseksi yksikköhinnaksi. (Opetushalli
tus 1992, 20.) Koulujen johdolle tilanne oli uusi ja hämmentäväkin. Rehtoreilta 
vaadittiin aktiivista otetta ja kyvykkyyttä nähdä tuleviin ja alueellisiin yhteis
työn mahdollisuuksiin. Tässäkin tilanteessa rehtorit joutuivat huolehtimaan 
paitsi henkilöstöstään myös itsestään. 

Kaiken kaikkiaan 1990-luvun puolivälissä oppilaitosten lukumäärä väheni 
noin sadalla, lisäksi lakkautettiin 60 sivutoimipistettä. Oppilaitosten omistus
pohjan muutoksissa 25-30 valtion oppilaitosta siirtyi kunnalliselle tai yksityisel
le ylläpitäjälle. Muutokset ilmenevät taulukosta 2. (Opetushallitus 1992, 12.) 

TAULUKKO 2 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien määrän kehitys 1.1.1999 - 1.1.2009 
(Opetusministeriö 2007b; 2009b). 

Omistajatyyppi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valtio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kunta 54 50 48 47 45 39 29 27 23 22 18 

Kuntayhtymä 70 66 64 63 59 57 56 57 55 54 46 

Yksityinen 108 106 102 101 101 99 95 93 92 90 89 

Yhteensä 233 223 215 213 206 196 181 178 171 164 154 

Koulutuksenjärjestäjien määrää ilmaisevista taulukoista (taulukko 2) on 
vaikea enää hahmottaa yksittäisten oppilaitosten lukumäärää. Luvut kertovat 
ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien määrän, joka vuoden 2009 alussa oli 
yhteensä 154. Lukumäärä osoittaa Opetusministeriön tavoitteiden (Opetusmi
nisteriö 2006a, 2007c, 2009a) toteutumisen suuntaa. Koulutuksenjärjestäjistä 
kootaan yhä vahvempia alueellisia ammattiopistoja, joiden odotetaan vahvista
van ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon palvelukykyä (mts.). Laaditun 
ammattiopistostrategian keskeisiä tavoitteita ovat: 1) osaavan työvoiman saata-
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vuuden turvaaminen, 2) koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakas
lähtöisyyden parantaminen sekä 3) elinikäisen oppimisen edistäminen ja yksi
löllisten opinpolkujen edellytysten vahvistaminen (mts.; Opetusministeriö 
2008). 

Oppilaitosten lukumäärän väheneminen kuvaa yksinkertaisesti hallinnon 
muutosta ja päätösvallan siirtymistä aikaisempaa enemmän opettajille ja opetta
jaryhmille (Mahlamäki-Kultanen 1998). Isoissa oppilaitoksissa rehtori on yleen
sä tekemisissä opiskelijan kanssa vain välillisesti. Hänen osuutensa kasvattaja
na, kasvatuksen johtajana ja pedagogisena kehittäjänä rajautuu yhä enemmän 

työyhteisön kautta vaikuttamiseen. Hän voi toimia näkyvänä läsnäolijana vain 
osalle oppilaitoksen väestä. (Mts. 3.) Muutosten seurauksena syrjäytyi koulujen 
johtotehtävissä olleita henkilöitä, kaikkien asiantuntijuudelle ei löytynyt käyt
töä. 

Oppilaitosten ylläpitäjien vaihtuminen, yhdistämiset, ammattikorkeakoulun eriytyminen, 
ammatillisen koulutuksen uusiutumisen voimakas tahtotila ja opetusalueen vahva sisällölli
nen muutos ovat olleet kova kulttuuri- ja kypsymisprosessi jokaiselle. Koulun johdossa toimi
neilla rehtoreilla on ollut samanaikaisesti läsnä menneisyyden kaipausta, epävarmuutta omas
ta henkilökohtaisesta työstä sekä kaikesta huolimatta myös uskoa ja vahvuutta uudenlaisen 
ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksiin. Muutosprosessi kosketti eniten rehtoreita, lwu
lujen johtajia. Oli siirryttävä nopeassa aikataulussa uuteen työkulttuuriin ja samalla raken
nettava voimaa ja uskoa omaan henkilöstöön, vaikka omakin elämä saattoi olla täysin irrallista 
- jopa pelottavaa. Tässä muutosprosessissa Suomessa menetettiin hurja määrä senioriosaa
mista. - Kymmenet menestyneet rehtorit eivät enää löytäneet paikkaansa uusissa organisaati
oissa. Suurten ikäluokkien rehtoreita ei juuri löydy johtajan paikoilta tällä hetkellä. (Kota

mäki 2003, 2.)

2.4.3 Rehtori linjaa opetussuunnitelmien sisällöllisen kehityksen 

Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen tulee antaa opiskelijalleen laaja-alaiset ammatilliset 
perusvalmiudet alan eri tehtäviin. Hänen tulee saavuttaa erikoistuneempi osaaminen ja työelämän 
edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella. Näin hän voi tutkinnon suoritettuaan si
joittua työelämään, suoriutua alan vaihtelevista tehtävistä myös muuttuvissa oloissa sekä kehittää 
ammattitaitoaan läpi elämän. Yhteistyöllä elinkeinoelämän ja työpaikkojen kanssa varmistetaan 
koulutuksen vastaavuus työelämän vaatimuksiin. Koulutuksen tulee siten myös edistää työllisty
mistä ja opiskelijan mahdollisuuksia itsenäiseksi ammatinhmjoittajaksi. (Opetushallitus 2000, 

9.) 

Opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet ovat normi koulutuksenjärjes
täjien opetussuunnitelmatyölle ja koko opetussuunnitelmajärjestelmälle, johon 

kuuluu useita erisisältöisiä asiakirjoja. Näitä asiakirjoja ovat opetussuunnitel
man perusteiden yhteinen osa24 sekä varsinaiset perustutkintokohtaiset opetus
suunnitelmat. (Väyrynen 2004, 22-25.) Tämän lisäksi monissa kouluissa on laa-

24 Koulutuksenjärjestäjä ilmaisee yhteisessä osassa tahtonsa koulutuksen järjestämises
tä ja toteuttamisesta kaikkien tutkintojen osalta. Yhteisessä osassa määritellään yhtei
set periaatteet ja menettelytavat. Näitä ovat esimerkiksi keskeiset arvot, opetuksen 
järjestäminen, valinnaisuus, osaamisen tunnustaminen ja arvioinnin periaatteet. (Hä
tönen 2006, 32.) 
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dittu jaksokohtaiset toteuttamissuunnitelmat helpottamaan opiskelijan arkea ja 
selkiyttämään työpaikkaohjaajien ymmärrystä. Sisällölliset koulutuksenjärjestä
jäkohtaiset linjaukset ja päätökset opetussuunnitelmista tekee rehtori. Tutki
mukset ja arvioinnit osoittavat (Jäppinen 2007, 114-115) oppilaitoksen toimin
nan ja tulosten kannalta merkittäväksi tekijäksi juuri opetussuunnitelmajärjes
telmän toimivuuden. Tämä työ tarvitsee koordinoijan silmää, sillä kaikkien 
suunnitelman osien on oltava toteuttajan kannalta samassa linjassa. 

Keskiasteen uudistuksen jälkeinen kehitys perustuu koulujen pedagogi
seen osaamiseen, ennakointiin ja yhteistyöhön. Valtakunnallisiin perustutkin
tokohtaisiin opetussuunnitelmiin siirtyminen selkiytti ja tasa-arvoisti opiskeli
jan tilannetta. Opetushallitus laatii tutkintokohtaiset opetussuunnitelman val
takunnalliset perusteet jokaiseen perustutkintoon25, ja edellyttää niiden noudat
tamista annettujen valinnaisuuksien rajoissa. Kouluille ja koulutuksenjärjestäjil
le muutos oli iso ja merkittävä. Keskiasteen uudistuksen tiukasti säädellystä 
toiminnasta siirryttiin koulutuksenjärjestäjän linjaamaan pedagogiseen toteu
tukseen ja alueellisiin painotuksiin. Koulutuksenjärjestäjällä on Opetushallituk
sen antamien rajojen sisällä sekä päätäntävalta että vastuu. Tarve pedagogiseen 
osaamiseen ja tämän osaamisen johtamiseen sekä kasvaa että voimistuu. 

Rehtorin näkemyksestä riippuu, voiko oppilaitoksesta kehittyä professio
naalinen yhteisö (Mahlamäki-Kultanen 1998). Jos rehtori ymmärtää tiedon ole
van muuttuvaa, jos hän hyväksyy erilaiset näkemykset ja kykenee tuottamaan 
tietoa yhdessä toisten kanssa, voi yhteisö edetä kohti professionaalisen yhteisön 
ihannetta. Rehtori on silloin yksi tiedon ja merkityksen tuottaja yhteisössään. 
Hän ei etsi ongelmien syitä tai ratkaisuja ulkopuolelta vaan ymmärtää yhteisen 
ongelmanratkaisukyvyn edistävän oppimista ja yhteisön kehittymistä. Hän tie
tää, että kehitys ei ole ulkopuolelta tulevien yllykkeiden kritiikitöntä seurailua, 
vaan kyvykkyyttä muodostaa omia näkemyksiä ja suunnata toimintaa yhteisö
kohtaisesti. Tällöin johtaminen keskittyy yhteisen tiedon, merkityksen ja kult
tuurin tuottamiseen. (Mts. 25; myös Isosomppi 1996; Juusenaho 2004; Kirveskari 
2003; Kolehmainen 2004; Määttä 1996; Nikander 2003.) 

1990-luvun lainsäädännöllisten muutosten tuloksena tarve ammatillisen 
koulutuksen monipuolistamiseen kasvoi entisestään. Opiskelijoille haluttiin 
aiempaa joustavampia ja yksilöllisempiä opiskelutapoja. Opetussuunnitelma

työssä oli otettava huomioon myös työelämä ja lukioiden toisen asteen koulu-

25 Opetussuunnitelman perusteet 
Koulutuksen tulee kannustaa opiskelijaa harrastuksiin ja persoonallisuuden kehittä
miseen sekä tukea jatko-opintovalmiuksia tarjoamalla hänelle monipuolisia vapaasti 
valittavia opintoja. Koulutuksessa tulee luoda avoin ja myönteinen oppimisympäris
tö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen ja vel
vollisuuksistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen. Koulutuksen tulee tuot
taa valmiuksia, jotka lisäävät kaikilla aloilla ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuk
sia. Koulutuksen tulee siis myös antaa opiskelijalle valmiuksia kansainvälisyyteen, 
kestävän kehityksen edistämiseen, teknologian ja tietotekniikan hyödyntämiseen, 
yrittäjyyteen, laadukkaaseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan, kuluttaja-osaamiseen 
sekä työsuojelusta ja terveydestä huolehtimiseen. (Opetushallitus 2000, 9-11.) 
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tus. Nuorisokoulun perusajatus oli Volasen (2000) tulkitsemana jatkaa jo 1960-
luvulla käynnistynyttä koulujärjestelmän rinnakkaista yhdistymistä korostavaa 
uudistuksen linjaa. Koulutuksen valinnaisuuden lisääminen ja toisen asteen 
kokeilut mahdollistivat opiskelijoille entistä laajemman valinnaisuuden. Samal
la saatiin yhteiseen keskusteluun kaksi eri koulutusperinnettä, joiden yhteis
työstä saadut tulokset tuottivat opiskelijoille uusia valinnan mahdollisuuksia. 
Volanen toteaa, että nyt kouluilta odotetaan vain hiukan enemmän vaivaa työ
järjestysten ja tiedotuksen kehittämisessä. (Mts. 121-122.) Saavutetusta yhteis
työn lisääntymisestä hyötyvät eniten juuri opiskelijat. Heille tarjottavien vaih
toehtojen mukana lisääntyy myös opiskelun mielekkyys. Avainasemassa ovat 
rehtorit ja muu koulujen johto: kuinka kokonaisvaltaisesti he ovat paneutuneet 
alueellisiin näkökulmiin ja millaista palveluajattelua he edistävät? Mitä strate
gioissa usein toistettu opiskelijalähtöisyys tarkoittaa kunkin koulun ja koulu
muodon arjessa? 

Koko 1990-luvun rehtorit rakensivat organisaatioita, toimivat kasvattajina 
ja moraalisina johtajina sekä työyhteisön samanveroisina jäseninä. Näin alkoi 
laadun arvostus postmodernissa, moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa rehtori 
valtuutti opettajat toimimaan koulujen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
(Mahlamäki-Kultanen 1998, 23.) 

2.5 Laatu ja lainsäädäntö uudistavat pedagogisia käytäntöjä 2000-
luvulla: johtajuus osallistaa koko kouluyhteisön 

Opetusministeriön 1980-luvulla aloittama kehittämissuunnitelmien julkaisemi
nen jatkui. 2000-luvulla niiden sisältö laajeni koskemaan koko koulutusjärjes
telmää. Asiakirja "Koulutus ja tutkimus vuosina 1999-2004" (Opetusministeriö 
1999) 26 sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä hallitusohjelman koulutus- ja tiede-

26 Sivistys kuuluu kaikille, kansallisen sivistystyön periaatteet 
Suomalaisessa yhteiskunnassa tieto ja osaaminen ovat osa sivistystä ja keskeisin tuo
tannontekijä. Sivistyksellä tarkoitetaan sekä yksilön sivistyspyrkimystä että yhteisön 
pääomaa. Ihminen on sivistynyt kun hän on omaksunut kohtuullisen osan yhteisön 
kulttuuriperinnöstä ja kykenee hallitsemaan elämäänsä. Yksilön henkinen toiminta 
kasvattaa ja uudistaa yhteisön sivistysperintöä. Sivistys pyrkimyksenä ja perintönä 
ovat näin saman asian kaksi puolta. Yleissivistykseen kuuluvat niin tiedolliset val
miudet kuin eettinen ja esteettinen herkkyys, kehittynyt tunne-elämä, havainnoimi
sen ja kommunikoinnin taidot, työnteossa tarpeelliset perustaidot sekä taidot toimia 
yhteiskunnan jäsenenä. 
Sivistykselle on ominaista laaja-alaisuus ja monipuolisuus sekä kyky tarkastella asioi
ta eri näkökulmista. Sivistyminen edellyttää monipuolista tietojen hankintaa ja nii
den kriittistä arviointia. Keskeistä on ajattelun, älyn, sosiaalisten ja viestinnällisten 
taitojen sekä itseilmaisun kehittäminen. Sivistynyt ihminen kykenee rakentavaan yh
teistyöhön, ottaa huomioon toimintansa seuraukset ja kantaa niistä vastuun. Hän on 
huomaavainen toisia ihmisiä kohtaan, omaa hyvät käytöstavat ja osaa huolehtia it
sestään ja elinympäristöstään. (Opetusministeriö 1999, 9; 2003; 2008.) 
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poliittisten linjausten pohjalta. Sisällöissä on huomioitu uuden lainsäädännön 
toimeenpanoon liittyvät vaatimukset. Hallitusohjelman peruslinjaus korostaa 
osaamista ja tietoa, joka hyödyttää maan kaikkia alueita tasapuolisesti. Asiakir
jassa todetaan, että Suomen tulevaisuus on riippuvainen osaamisesta, kyvystä 
hyödyntää osaamista ja luoda uusia innovaatioita. Yhtäläiset koulutusmahdol
lisuudet kuuluvat jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle henkilölle. Uuden 
vuosituhannen alussa eletään murroskautta ja Suomi on entistä tiiviimmin osa 
kansainvälistä taloudellista ja poliittista yhteisöä. Globalisaation vaikutukset 
vaativat uutta osaamista sekä yhteisöiltä että niiden yksittäisiltä jäseniltä. Sa
manaikaisesti on tavoiteltava myös alueen hyvinvointia, kehitystä ja uusia in
novaatioita. (Mts. 9, 10-11.) Asiantuntijoiden laatimia ja hallituksen linjaamia 
kehittämissuunnitelmia on kouluissa opittu lukemaan ja tulkitsemaan, mutta 
millaisten tekojen avulla tavoitteisiin pyrittiin? 

Seuraava "Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2003-
2008" (Opetusministeriö 2004) otti esille sosiaalisen ja kulttuurisen muutoksen. 
Suunnitelmassa haluttiin ammatillisen koulutuksen palvelukyvyn ja sen mu
kaisen roolin vahvistuvan entisestään alueiden kehittämisessä. Yhteistyötä ko
rostavan vuoropuhelun lisäksi sanottiin tarvittavan osaava koulutuksenjärjestä
jäverkosto sekä monipuoliset ja toimivat työelämäsuhteet. Koulutuksenjärjestä
jistä haluttiin muodostaa riittävän suuria ja monipuolisia tai muutoin vahvoja 
yksiköitä, joilla olisi edellytykset kehittää työelämää ja vastata sen osaamistar
peisiin. 

Laajojen ammattiopistojen muodostuminen on iso haaste sekä koulutuk
senjärjestäjille että kaikille alueellisille toimijoille. Tavoite on samanaikaisesti 
sekä mahdollisuus että uhka riippuen siitä, tarkastellaanko asiaa yhteiskunnan, 
opiskelijoiden vai henkilöstön ja toiminnan laadun näkökulmasta. Toistamiseen 
lyhyellä aikavälillä on kyse oppilaitosten johtajuusmuutoksista, sellaisista orga
nisaatioiden esimiespaikoista, joilla on vaikutuksensa sekä henkilöstöön että 
toimintakulttuuriin. Miten muutoksissa voitaisiin säilyttää näkökulma ja yhteys 
sekä perustehtävään että ihmisiin ja sivistykseen? Omien tekojensa kautta päät
täjät kertovat paitsi yhteiskunnan myös omista arvovalinnoistaan. 

Kehittämissuunnitelmissa koulutuksenjärjestäjiä on kehotettu valmistau
tumaan elinikäisen oppimisen edistämiseen, koulutuksen ja työelämän suhtei
den tiivistämiseen, koulutuksen laadun varmistamiseen ja koulumuotojen yh
teistyöhön. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon27 tulisikin hahmottua 
seudullisesti tai maakunnallisesti koottuna yhtenäisenä järjestäjäorganisaationa, 
seudullisena ammattiopistona. (Opetusministeriö 2007a, 32; Lankinen 2006; 
Tammilehto 2008.) Koulutuksenjärjestäjille ja alueellisille päättäjille tavoitteet 
on kerrottu samansuuntaisina 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Päättäjien odo
tukset liittyvät alueiden kehitykseen sekä horisontaaliseen ja vertikaaliseen si
dosryhmäyhteistyöhön. 

27 Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittamishanke - Ope
tusministeriön suositukset järjestäjäverkon kehittämiseksi 2006, 2007,2009. (Opetus
ministeriö 2006a, 2007c, 2009a.) 
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2.5.1 Rehtori pedagogisena johtajana 

Lainsäädäntö yhtenäisti toisen asteen ammatillista koulutusta 2000-luvun tait
teessa. Tätä linjaa vahvistivat edelleen kehittämissuunnitelmien sisällöt ja yhte
näistetty opetussuunnitelmajärjestelmä tavoitteineen. Niiden mukaan ammatil
lisen koulutuksen tulee turvata hyvän ammattitaidon lisäksi laaja yleissivistys 
sekä nuorten kasvun ja kehityksen monipuolinen tukeminen, harrastuksiin 
kannustaminen, persoonallisuuden kehittäminen sekä jatko-opintovalmiuksien 
tukeminen monipuolisen valinnaisuuden avulla. Opetussuunnitelman perus
teiden mukaan koulutuksessa tulee luoda avoin ja myönteinen oppimisympä
ristö, jossa elämäntaidot vahvistuvat ja opiskelijasta kehittyy vastuuntuntoinen 
ja velvollisuuksistaan huolehtiva kansalainen ja työyhteisön jäsen. Oppimis
valmiuksiltaan ja -tavoitteiltaan erilaiset opiskelijat on huomioitava sekä tarvit
taessa heille on järjestettävä tukitoimia. Kokonaisuutena on tuettava opiskelijan 
myönteistä yksilöllistä kehitystä ja tervettä itsetuntoa. (Kärki & Väyrynen 2004, 
20.) 

Viralliset tavoitteet ovat yhtenäisiä, mutta alueellinen toteutustapa määrit
tyy koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti. Koulujen toimintakulttuuriset painotukset 
vaihtelevat joskus jopa organisaation sisällä. Ammatillisen koulutuksen tuotta
ma muodollinen pätevyys toimii kuitenkin valinnan kriteerinä sekä koulutus
järjestelmän sisällä että sen ulkopuolella. Ammattitaito tunnistetaan ja työpai
koilla kysytään aitoa osaamista, kykyä ja toimintavalmiuksia riippumatta am
mattitaidon hankintatavasta. Näin tutkintotodistuksen ohella käytännössä ko
rostuvat juuri työntekijäkohtainen osaaminen ja pätevyys sekä oman työn ref
lektoiva asenne. (Stenström 2001, 5-6.) 

Vaikka suurin osa ammattiin valmistuneista opiskelijoista tarvitaan ja ha
lutaan suoraan työelämään, niin 2000-luvun taitteessa uudistetut kolmevuotiset 
perustutkinnot antavat valmistuville ammattilaisille myös yleisen jatko
opintokelpoisuuden. Toisen asteen kehitystyö on tuottanut yhä yksilöllisempiä 
valinnan mahdollisuuksia, sillä esimerkiksi kahden tutkinnon opinnot vahvis
tavat monen opiskelijan elinikäistä oppimista28

. Koulutuksenjärjestäjät ovat ke
hittäneet kumppanuuttaan paitsi toisten oppilaitosten myös työelämän suun
taan. Työpaikkaohjaajia koulutetaan ja työpaikka verkostoja on luotu paikallisel
le, alueelliselle, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle. Työssäoppiminen on 
arvostettu osa ammatillista peruskoulutusta. Tutkimus "Työelämäyhteistyö 
ammatillisessa koulutuksessa ja työyhteisöjen oppiminen" osoittaa, että työ
paikkaohjaajat ovat ottaneet yhdessä opettajien kanssa myös vastuun nuorten 
työelämävalmiuksien kehittämisestä. Toiminnan keskeisillä osa-alueilla (työs
säoppimisessa, verkostoitumisessa ja työyhteisöjen oppimisessa) on saatu mer-

28 Kahden tutkim1on opinnoissa ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija käyt
tää valinnaisten opintojen oikeutensa lukio-opintojen suorittamiseen. Tällä menette
lyllä hän voi kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa neljä ainetta. Kahden tutkinnon opin
tojen organisointi vaihtelee alueittain. Sama mahdollisuus on toisin päin myös lukion 
opiskelijoilla. Menettelyt ovat koulutuksenjärjestäjäkohtaisia. 
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kittäviä tuloksia. (Tynjälä, Nikkanen, Volanen & Valkonen 2005, 8-9.) Kehittä
mishaasteiksi edellä mainitussa tutkimuksessa havaittiin johtamisen tehostami
nen ja selkiyttäminen, tiimimäisen päätöksenteon lisääminen, yleensä yhteis
työn ja avoimuuden kehittäminen sekä ulkopuolisen tuen hyödyntäminen. 
(Mts. 220-224.) 

Ammattiosaamisen näytöt vahvistuivat lainsäädännössä viralliseksi toi
mintatavaksi syksyllä 2006 aloittaneille perustutkinto-opiskelijoille. Lainsää
dännön muutoksiin ja uuteen tilanteeseen koulutuksenjärjestäjät ja heidän joh
tonsa joutuivat varautumaan suunnittelemalla ja toteuttamalla organisaatiois
saan lain edellyttämät toimenpiteet, joihin on kuulunut myös henkilöstön kou
lutus. Ammattiosaamisen näytöt (A 1998/811, muutos 5§ 21.7.2005/603) kytke
vät työelämän yhä vahvemmin perustutkintojen oppimisprosessiin. Kokonai
suudessaan kyse on toisaalta opiskelija-arvioinnin perinpohjaisesta muutokses
ta ja toisaalta oppilaitoksen koko pedagogisen kulttuurin tähän mennessä suu
rimmasta uudelleen tarkastelusta ja kehittämisestä. 

Koulutusta kehitettäessä valtiovalta pitää tärkeänä opetuksen korkean laa
tutason saavuttamista. Kehittämissuunnitelmassa 2003-2008 (Opetusministeriö 
2004) esitetään opetuksen sisältöön kohdistuvat laatuvaateet seuraavina tee
moina: 

29 

opetussuunnitelmista muodostetaan johdonmukaisesti etenevä erilai
set yksilöt huomioiva kokonaisuus 
kaikille koulutusasteille luodaan perusteet sille, miten muualla opittu 
tunnustetaan 
opitun tunnustamiseen kiinnitetään huomiota opetushenkilöstön ja 
oppilaitosten johdon koulutuksissa 
opetuksen sisältöjen kehittämisessä huomioidaan kansainvälisen yh
teistyön painoarvon kasvaminen sekä suomalaisen yhteiskunnan mo
nikulttuuristuminen 
opetuksen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota yhteisölli
syyden vahvistamiseen sekä oppilaitosten välisten oppimistuloksissa 
olevien erojen vähentämiseen. (Mts. 16; Opetusministeriö 2003.) 29

Koulutus ja tutkimus hyvinvoinnin rakentajana 
Suomi sivistysyhteiskuntana rakentuu osaamisen, tiedon ja luovuuden varaan. Sen 
arvoihin kuuluvat ihmisten yhdenvertaisuus, suvaitsevaisuus, kansainvälisyys, vas
tuu ympäristöstä ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Koulutuksella edistetään sivis
tyksellisiä oikeuksia ja aktiivisen kansalaisuuden valmiuksia. Tavoitteena on sivis
tysyhteiskunta, jossa jokainen voi kasvaa ihmisenä omien mahdollisuuksiensa mu
kaisesti, jokainen voi kansalaisena antaa oman panoksensa yhteisöjen ja elinehtojensa 
kehittämiseen ja jokainen voi uudistaa ammatillista osaamistaan työn muutosten 
mukaan koko työuran ajan. Jokaisella on tasavertainen oikeus saada edellytystensä 
mukaista koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan. Syrjäytymisen eh
käisemiseksi painotetaan lasten ja nuorten oikeutta henkisesti ja fyysisesti turvalli
seen kasvuympäristöön. Ihmisten yhdenvertaisuutta ja alueiden välistä tasa-arvoa 
vahvistetaan. Koulutusta ja tutkimusta kehitetään alueiden vahvuuksia ja ominais
piirteitä tukien tavoitteena työllisyysasteen nostaminen. (Opetusministeriö 2004, 15.) 
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Rehtori vastaa kokonaisuudesta, mutta millaista osaamista rehtorin peda
goginen johtajuus vaatii edellä mainittuja toimia johdettaessa ja kehitettäessä? 
Miten näissä linjauksissa elää koulujen perustehtävä ja opiskelijalähtöisyys? 
Miten työelämälähtöisyys elää ja kehittyy näiden linjausten mukana? 

Rehtorin tehtävä oppilaitoksen johtajana on 1970-luvulta alkaen ollut kovassa muutoksessa. 
Aikaisemmin rehtori oli opetushallituksen ja lääninhallituksen luottohenkilö. Hän vastasi sii
tä, että oppilaitoksessa toimittiin lakien, asetusten ja viranomaisten antamien määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti. Lääninhallitus päätti koulutuksen aloituspaikat, opetushallitus vahvisti 
opetussuunnitelmat, päätti kalusto- ja laitehankinnoista, valitsi opettajat sekä päätti opettaji
en jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Rakennushallitus hoiti rakentamisen ja kiinteistönhoi
don. Uudistuneessa ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori on oppilaitoksensa toiminnan ja ta
louden johtaja ja vastaa työstään koulutuksen järjestäjälle. Rehtori on oppilaitoksensa henki
löstön esimies, kannustaja ja kehittäjä. Ulospäin hän on koulun yhteistyöverkon rakentaja 
työelämään, kansallisiin ja kansainvälisiin sidosryhmiin, toisiin oppilaitoksiin ja opiskelijoi
den koteihin. Hän on koulutuksen ja työelämän kehittäjä, koulutuksen ennakoija, lisäksi hän 
johtaa oppilaitoksen laatutyötä. Hän luo oppilaitoksen vision ja arvopohjan sekä määrittelee 
tavoitteet yhdessä asiantuntijaorganisaation kanssa. Hän on opiskelijan ja opettajan kuunteli
ja - hän on ja hänen tulee olla aina läsnä. (Kotamäki 2003, 6-7.) 

Koulutuksenjärjestäjän on olennaista tarkastella asioita juuri perustehtä-
vän - oppimisen - näkökulmasta. Tulevaisuuden muuttuvaan maailmaan oh
jaavassa, elinikäistä oppimista korostavassa opetussuunnitelmastrategiassa tu
lisi Rovon (1992) mukaan tarkastella opetussuunnitelmaa laajasti oppimisym
päristön näkökulmasta. Tämä näkemys laajentaa myös pedagogisen rehtoriu
den käsitettä ja sen toiminnan ulottuvuuksia. Tarve muutosvalmiutta tukevan 
oppimisympäristön kehittämiseen asettaa suuria vaatimuksia kasvatuksesta 

vastaaville yhteisöille. Oppimisympäristöön tulisi sisällyttää koko kasvatus- ja 
opetustyön kokonaisuus, opetuskäytänteet ja -kulttuuri. Oppimisessa tulisi en
tistä tietoisemmin etsiä ryhmissä neuvoteltua ymmärrystä oppimisen kohteena 
olevista ilmiöistä. Oppimista tulisi myös aikaisempaa enemmän viedä sinne, 
missä tietoja ja taitoja on tarkoitus käyttää, eli erityisesti ammatillisessa koulu
tuksessa työpaikoille. (Mts. 99-110; Sahlberg 2004.) 

2.5.2 Rehtori koulun laatutyön ja itsearvioinnin johtajana 

Keskiasteen uudistus opetti itsenäiset ja yksinäisetkin opettajat yhteistyöhön 
keskenään sekä kytki heidät mukaan koko oppilaitoksen opetuksen ja toimin
nan kehittämiseen. Lisäksi opettajayhteisöt laajenivat ja vahvistuivat, sillä kai
kille yhteisten aineiden opettajat tulivat täydentämään ammatillisen koulutuk
sen asiantuntijuutta ja opiskelijoiden oppimista. Luokkakohtaisista ammatilli
sista opettajista siirryttiin osaamisen ja asiantuntijuuden korostamiseen. (Miet
tinen 1990; 1993; Numminen 1980, 223.) Työyhteisöllisyys ja kehittyvä asiantun
tijuus on vahvistanut opettajien urakehitystä ja itsetuntoa. Kehittymisestä on 

tullut yhteisöllinen tavoite, jonka avulla pyritään huippuosaamiseen. 

Uudistunut ammatillisen oppilaitoksen opettaja on ammattialansa erikoistunut asiantuntija. 
Hän on oman osaamisalueensa vastuullinen kehittäjä sekä monialaisen opettajatiimin jäsen. 
Opettajat kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan myös työelämässä. Työyhteisöjen yhtei-



44 

sestä ja erilaisesta osaamisesta muodostuu vahva ja laaja asiantuntijuus - huippuosaamisen 
keskittymä, joka on koko koulun käytettävissä, jos niin halutaan. Tällainen kehitys on antanut 
opettajalle mahdollisuuden kehittyä kapeammankin sektorin asiantuntijaksi. Ammatillisiin 
oppilaitoksiin on tullut selkeästi erikoisosaajia ammatinopettajina, työelämäyhteistyön asian
tuntijoina, näyttöjen organisoijina, erityisopettajina, opinto-ohjaajina jne. Oppilaitoksen toi
mintakulttuurin muutos on tapahtunut, jos sille on annettu mahdollisuus ja sitä on johdettu. 
Opettaja on kuitenkin aina opettaja, vakaasti ja vahvasti oman ryhmänsä johtaja. (Kotamäki 
2003, 5.) 

Lainsäädännön mukaan jokaisella koulutuksenjärjestäjällä on velvollisuus 
arvioida omaa toimintaansa.30 (L 630/1998, 24§.) Opetushallitus huolehtii asi
anomaisen ministeriön päättämien perusteiden mukaisesti arvioinnin kehittä
misestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta. Perustutkintojen opetus
suunnitelmia on arvioitu valtakunnallisesti 2000-luvun taitteesta alkaen useilla 
koulutusaloilla. (Väyrynen 2004.) Tätä tarkoitusta varten perustettiin Koulutuk
sen arviointineuvosto31 Opetushallituksen ulkopuoliseksi valtakunnallisten ar
viointien toteuttajaksi ja koulujen arviointiosaamisen kehittäjäksi. Vuonna 2005 
se toteutti arvioinnin "Työpaikalla tapahtuva oppiminen ammatillisessa perus
koulutuksessa" (Tynjälä ym. 2007), vuonna 2006 arvioinnit "Lukiokoulutuksen 
ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö opetuksen järjestämisessä" (Mäensivu 
ym. 2007) sekä "Ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutukset" (Räisänen 
& Hietala 2007; Räisänen (toim.) 2007). Arvioinneissa mukanaolo ja niistä rapor
tointi on monella tavalla arvokas asia koulutuksenjärjestäjille. Ne vahvistavat ja 
laajentavat rehtorin ja koulun johdon näkemystä sekä opettavat koko yhteisöä 
laadun syvempään ymmärtämiseen ja seuraamiseen. Arvioinnin tulokset ovat 
tärkeä palaute koulutuksenjärjestäjälle ja sen yhteisölle. Arvioinnit ovat myös 
arvokasta vertaisoppimista. (Vaso 1998; 2000, 8; Lapiolahti 2007.) 

Laatuajattelu ja laatujärjestelmien rakentaminen ammatillisessa koulutuk
sessa alkoi lainsäädännön edellyttämänä 1990-luvun viimeisinä vuosina. Kou
lutuksenjärjestäjät ryhtyivät rakentamaan organisaatioidensa laatujärjestelmiä. 
Toimiva laatujärjestelmä, vuosittaiset auditoinnit ja johdon katselmukset sekä 
opiskelija- ja työpaikkaohjaajapalautteet ovat nyt luonnollinen osa koulutuksen
järjestäjän toimintaa, jonka kehittymistä Opetusministeriö tukee vuosittaisilla 
laatupalkintokilpailuilla. Kilpailussa painotetaan eri teemoja, ja rahallinen laa
tupalkinto myönnetään koulutuksenjärjestäjien itsearviointiin perustuvien kir-

30 Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/ 630 
24§. Koulutuksen arviointi. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän 
lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppi
misen edellytyksiä. Koulutuksenjärjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja 
sen vaikuttavuutta sekä osallistua ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. 

31 Koulutuksen arviointineuvosto on koulutuksen ja oppimisen arvioinnin johtava ja 
riippumaton asiantuntija ja koulutuksen laadun kehittäjä. Arviointineuvoston tehtä
vänä on arvioida koulutusta ja oppimista, kehittää arviointia ja edistää arviointitut
kimusta. Arviointi tukee opetusministeriötä, koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia. 
Neuvosto toimii asiantuntijaverkostona ja määrittelee arvoikseen totuudellisuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon. (www.edev.fi) 
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jallisten esitysten ja suoritettujen ulkoisten auditointien perusteella. Laatupal
kintokilpailun kirjallisissa esityksissä sovelletaan EFQM-laatujärjestelmää32, 

jonka koulutuksenjärjestäjät ovat pääsääntöisesti ottaneet käyttöönsä. Kouluyh
teisöissä laatujärjestelmän osa-alueiden monipuolinen käsittely ja arviointi te
kevät toiminnasta läpinäkyvää ja antavat mahdollisuuden henkilöstön äänelle 
sekä osoittavat kehittämistarpeet. Järjestelmän ensimmäinen osuus keskittyy 
johtamiseen ja monipuolisesti johtajan toimintojen arviointiin. Koulutuksenjär

jestäjien arviointiosaamista tuetaan myös arviointineuvoston kansallisten laatu
arviointien avulla. 

Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus on osa laatua, mutta osaksi yk
sikköhinnan määräytymisperustetta se otettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2006 
rahoituksessa. Yksikköhinnan porrastaminen toiminnan ja tuloksellisuuden 
perusteella säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavalla ase
tuksella. Tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden33 kehitystyö käynnistyi jo 
vuonna 2000, jolloin selvitysmies Kauko Niinikoski opetusministeriön toimek
siannosta laati "Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusraportin". Vuonna 
2002 opetusministeriö jakoi ensimmäisen kerran tilastolliseen aineistoon perus
tuvaa tulosrahaa koulutuksenjärjestäjille. (Opetushallitus 2006.) Tilastokeskus ja 
Opetushallitus tuottavat yhdessä tuloksellisuuden arviointitiedot, jotka perus
tuvat osittain koulutuksenjärjestäjien omiin laskelmiin. Tuloksellisuusrahoituk
sen käyttöönoton myönteisinä puolina nähtiin seuraavia asioita: 1) järjestelmä 
palkitsee onnistuneesta toiminnasta, 2) järjestelmä kannustaa kehittämään toi
mintaa, 3) järjestelmä kannustaa myös koulutuksenjärjestäjiä palkitsemaan tu
loksen tekijöitä sekä 4) järjestelmä korostaa ammatillisen peruskoulutuksen tär
keyttä, lisää sen myönteistä julkisuutta ja näin parantaa ammatillisen koulutuk
sen imagoa. (Niinikoski 2001, 4-5.) 

Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että arviointikohteille voidaan aset
taa mahdollisimman selkeät ja numeerisesti todennettavat mittarit, joiden tu
lokset voidaan tilastollisesti tarkistaa. Arviointikohteiden ja mittareiden, jotka 
esitetään indeksilukuina, on oltava pysyviä ja kuvattava ammatillisen koulu
tuksen ydintulosta - eli koulutuksen vaikuttavuutta.34 (Niinikoski 2001, 10.) 
Tuloksellisuusrahoitus on tällä hetkellä osa ammatillisen koulutuksen rahoitus
järjestelmää. Samalla se asettaa koulutuksenjärjestäjät kriteereiden mukaiseen 

32 EFQM (The European Foundation for Quality Management) laatujä1jestelmän osa
alueet ovat: johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja 
resurssit, prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset ja 
keskeiset suorituskykytulokset (Laatukeskus 2003). 

33 Tuloksellisuusmittariston mittarit 
Tärkein mittareista on opiskelijoiden sijoittuminen työelämään (40%) ja jatko- opin
toihin (15 % ) . Muita mittareita ovat opintojen keskeyttämisaste (15 % ), tutkintojen lä
päisyaste (13% ), kelpoisuusmittari (11 % ) ja koulutuksen järjestäjän panostaminen 
henkilöstönsä osaamiseen ja sen uudistamiseen (6% ). (Opetushallitus 2005, 18.) 

34 Vaikuttavuudessa on kyse koulutukselle asetettujen lähi- ja etäistavoitteiden saavut
tamisesta. Vaikuttavuus on tuloksellisuuden yläkäsite. (Pirttiniemi 2000; Vaherva 
1983, 16.) 
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järjestykseen. (Ks. L 1983/ 494.) Tuloksellisuusrahoituksen arviointiraportissa 
(Virtanen 2006) todetaan, että tulosrahoitusjärjestelmä on hyödyttänyt koulu
tuksenjärjestäjien toiminnan laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä ja mittaris
ta muodostaa jo varsin toimivan ja monipuolisen kokonaisuuden. Sen kykyä 
mitata koulutuksenjärjestäjien toiminnan tuloksellisuutta tulisi kuitenkin kehit
tää erityisesti työllistymismittarin määrittämis- ja mittaamistavan osalta. Myös 
koulutuksenjärjestäjien vertailtavuutta olisi tärkeää parantaa tulosrahoituksen 
kaikissa mittareissa. Suunnitelmat kasvattaa tulosrahoitusmittariston roolia 
ammatillisen peruskoulutuksen rahoituksen myöntämisen perusteena korosta
vat entisestään mittariston kehittämisen tarvetta. (Mts. 8.) 

Käytännössä tuloksellisuusmittariston kriteereiden mukainen onnistumi
nen vaatii koulutuksenjärjestäjiltä ja rehtoreilta taitoa koordinoida ja käyttää 
osallistavan johtajuuden menettelyjä. Mittariston tuloksissa onnistuminen on 
koko yhteisön tärkeä tavoite, joka parhaimmillaan tukee yhteisöllisyyttä, työyh
teisönä kehittymistä, opiskelijalähtöisiä toimintatapoja ja hyvää työelämäver
kostoa. Onnistuminen vaatii myös laaja-alaista yhteiskunnallista ja alueellista 
näkemystä, hyvää yhteistyökykyä oman henkilöstön kanssa sekä vahvaa, pää
määrätietoista johtajuutta ja yhteisöön sitoutumista. 

2.5.3 Syntyykö alueellinen opiskelijalähtöisyys? 

Hyväksyessään 1998 hallituksen esityksen koulutusta koskevaksi lainsäädän
nöksi (HE 86/1997) eduskunta edellytti kolmen vuoden kuluttua arvioivaa se
lontekoa laissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Selonteon saatuaan ke
väällä 2002 eduskunta piti edelleen välttämättömänä jatkaa seurantaa ja katsoi, 
että on erityistä tarvetta syventää alueellisen, kuntakohtaisen ja sosiaalisen tasa
arvon toteutumista koulutuksen saatavuudessa ja oppimistulosten seurannassa. 
Selonteon ensimmäinen osa käsittelee tulevaisuuden haasteita ja niiden mukai
sia kehittämistarpeita. Toinen osa kuvaa koulutuksen tilaa ja kehitystä. (Ope
tusministeriö 2006b.) Seuraavassa lyhyt katsaus selonteon I osaan. 

Koulutuksen kehittämisen tarpeita selonteossa tarkastellaan kuuden eri 
osa-alueen näkökulmasta: 1) toimintaympäristön muutokset, 2) kehittämislinja
ukset, 3) tasa-arvo ja koulutusmyönteisyyden vahvistaminen, 4) globalisaatio, 
5) ikärakenne ja 6) koulutusjärjestelmän tehokkuus ja toimintakyky. Suomalai
sen yhteiskunnan tulevaisuuden haasteiksi selonteko näkee kansainvälisen
työnjaon ja kilpailuympäristön nopeat muutokset. Suomen menestymisen edel
lytyksenä on siis osaamisen tason ja tuottavuuden kohottaminen kaikilla talous
ja elinkeinoelämän aloilla. Tässä onnistuminen vaatii innovaatio- ja koulutusjär
jestelmän uudistamista sekä työelämän kehittämistä. Oleellisiksi tekijöiksi näh
dään uuden yritystoiminnan käynnistäminen innovaatioiden, asennemuokka
uksen ja osaamisen avulla. Yrittäjyyteen oppiminen on ammatillisen toisen as
teen painopistealueita, siihen oppimisen odotetaan kasvavan ja siihen suhtau
tumisen odotetaan muuttuvan myönteisemmäksi. Toisaalla on turvattava lasten
ja nuorten kouluhyvinvointi, koko yhteiskunnan koulutusmyönteisyys ja elin
ikäisen oppimisen edellytysten kasvaminen, toisaalta on estettävä syrjäytymi
nen. (Opetusministeriö 2006b, 10-13.)
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Selonteossa opetusministeriö edellyttää koulujen kykenevän herättämään 
opiskelijoissa kriittistä uteliaisuutta ja kykyä kyseenalaistaa vallitsevia käsityk
siä myös koulua koskien. Koulun odotetaan kehittävän opetuksen uusia muoto
ja luovuutta edistäessään. Ammattiopistojen odotetaan tukevan yhteisöllisyyt
tä, yhteisvastuuta ja niiden merkityksen ymmärtämistä. Opiskelijahuollon mer
kitys korostuu entisestään, ja siihen sisältyy nyt myös nuorten kokonaisvaltai
nen hyvinvointi, kouluyhteisön turvallisuus sekä velvoite hallintokuntien väli
seen yhteistyöhön. Oppimisympäristöjä tulee tarkastella viihtyisyyden, vuoro
vaikutuksen sekä kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin näkökulmista. Opiske
lijahuollon tulee rakentua ja kehittyä yli oppilaitosrajojen. Opettajien tulee pa
neutua yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä kodin ja koulun yh
teistyöhön. Opettajan työ onkin eri toimijoiden ja hallintokuntien välistä yhteis
työtä. (Opetusministeriö 2006b, 13-15.) Millaisten tekojen avulla esitetyt tavoit
teet voidaan saavuttaa koulujen arjessa? 

Koulutuksenjärjestäjät tarvitsevat kansallisen laadunvarmistusjärjestel

män tukemaan työtään. Se lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta 
myös kansainvälisellä tasolla. Kauttaaltaan on vahvistettava myös palveluky
kyä ja sen roolia. Laajat ammattiopistot yhdessä ammattikorkeakoulujen ja yli
opistojen kanssa toimivat alueellisina ammattiosaamisen ja työelämän kehittä
mishaasteisiin vastaajina sekä innovaatiojärjestelmän toimijoina. (Opetusminis

teriö 2006b, 22; 55-56.) Kaikilla edellä esitetyillä asioilla on vaikutuksensa myös 
koulun johtajuuteen, rehtorin työn sisältöön ja asioiden priorisointiin. Millaista 
näkökulmaa, millaisia tekoja ja millaista osaamista näiden asioiden tulokselli
nen aikaansaaminen edellyttää? 

Aluepolitiikalla on vahva rooli ammatillisessa koulutuksessa. Tämä yhte
ys sekä tarvitsee että edellyttää toimenpiteitä koulutuksenjärjestäjiltä. Hallitus
ohjelman (Valtioneuvosto 2007) lähtökohtana tavoitteisiin pyrittäessä ovat alu
eiden omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden 
välinen yhteistyö ja alueiden keskinäinen verkottuminen. Alueellisen kehittä

misen kokonaisajattelua tukee myös se, että maakunnan liittojen toteuttamis
suunnitelma ja valtion aluehallinnon tulossopimusneuvottelut yhdistetään. Ta
voitteena on omaehtoinen ja strategista kehitystä sekä voimavarojen alueellista 
ja paikallista yhteenkokoamista tukeva toimintamalli. Aluepolitiikan vaikutuk
sia ja vaikuttavuutta ryhdytään tulevaisuudessa myös arvioimaan. (Mts. 25.) 

Jokaisella ammatillisen koulutuksen koulutuksenjärjestäjällä on oma laa
tujärjestelmänsä. Tuloksellisuusrahoitus on tuttu käytäntö kouluyhteisöjen ar
jessa, siinä menestyminen on seurausta sekä yhteisestä sitoutumisesta että vah

vasta koordinoinnista. Nämä tekijät luovat hyvän perustan, sillä ammatillisen 
perus- ja aikuiskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osuutta esitetään edel
leen nostettavaksi (mts. 29). Tällä toimenpiteellä on seurauksensa koulutuksen
järjestäjäkohtaisesti, sillä hallitusohjelmassa (mts. 29) todetaan, että ammatilli
sen koulutuksenjärjestäjäverkosta muodostetaan yhä vahvempia kokonaisuuk

sia. Vahvat ja laadukkaat yksiköt tuovat opiskelijalle mahdollisuuksia, joita 
pienten yksiköiden on vaikeampi toteuttaa. Alueellisen elinvoimaisuuden nä
kökulmasta mietintää aiheuttaa edelleen yksiköiden sijoittuminen ja verkosto. 
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Muutoksia tarvitaan myös rahoitusjärjestelyihin, jotta toisen asteen opiskelija
lähtöinen alueellisuus voisi toteutua. 

Meneillään oleva aluehallinnon uudistus täsmentää, yhtenäistää ja poistaa 
päällekkäisyyksiä sekä siirtää, selkiyttää ja valmistelee eri hallinnonalojen alu
eellisten toimijoiden työnjakoa. Tavoitteena on kansalais- ja asiakaslähtöisesti, 
tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. Uudistusten odotetaan toteu
tuvan vuoteen 2010 mem1essä. Sanotaan, että alueet eivät enää voi toimia yksi
nään, vaan tarvitaan alueiden välisten synergioiden ja toisiaan tukevien osaa
misten tehokasta hyödyntämistä sekä jaettujen ja toisiaan täydentävien toimin
tamallien yhteistä kehittämistä. (Sisäasiainministeriö 2007; Valtiovarainministe
riö 2008, 21, 24.) Ammatillisen koulutuksen organisaatiot joutuvat tarkastele
maan aidosti vahvuuksiaan ja merkittävyyttään paitsi alueellisena toimijana 
myös sidosryhmäverkoston jäsenenä sekä alueellisen osaamisen, yrittäjyyden ja 
ammattilaisuuden tulosvastuisena edistäjänä. Tähän tarkasteluun liittyy var
masti myös laajenevien organisaatioiden johtajuus. (Alava 2007.) 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä35 (1998 / 630) todetaan, että 
toisen asteen koulutuksen kehittämisen lähtökohtana ovat väestön, työelämän 
ja alueiden tarpeet sekä tavoite koko ikäluokan kouluttamisesta. Tavoitteena on 
edistää sekä yleis- että ammattisivistystä ja antaa opiskelijoille persoonallisuu
den monipuolisen kehittämisen, jatko-opintojen, ammattitaidon saavuttamisen 
sekä ammatin harjoittamisen edellyttämät tiedot ja Laidol. Laadukkaila ja mah
dollisimman monipuolisia koulutuspalveluita halutaan tarjota maan kaikissa 
osissa. Lisäksi kehittämissuunnitelmissa on useaan kertaan todettu toisen as
teen koulutuksenjärjestäjien välisen yhteistyön merkitys. Sen avulla paranne
taan koulutuksen laatua ja saavutettavuutta sekä lisätään opiskelijoiden yksilöl
lisiä valinnan mahdollisuuksia. Yhteistyön tavoitteena on joko laajentaa tai sy
ventää ammatillista osaamista sekä vahvistaa jatko-opintovalmiuksia.36 (Ope
tusministeriö 2004, 36-37.) Koulujen johdon näkökulmasta eletään tilanteessa, 
jossa innostuksen ja odotuksen lisäksi on myös varovaisuutta, osin pelkoakin. 
Millainen toimintamalli parhaiten auttaisi toisella asteella vahvan kahtia jakau
tuneen koulumuodon järkevää purkamista avoimeksi ja aidosti opiskelijalähtöi-

35 

36 

Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998 / 630 
10§. Yhteistyö ja koulutuksen hankkiminen. Koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteis
työssä alueella toimivien ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun kou
lutuksen järjestäjän kanssa. 
Koulutus ja tutkimus (2003-2008) hyvinvoinnin rakentajana 
Koulutus ja tutkimusjärjestelmän kehittäminen: Ammatillisten ja lukio-opintojen sa
manaikaista suorittamista laajennetaan ja tuetaan näitä opintoja järjestävien oppilai
tosten yhteistyötä ja kehitetään rahoitusta. (Opetusministeriö 2004, 15). 
Toisen asteen koulutus: Lisätään lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitos
ten yhteistyötä erityisesti yhteisen opintotarjonnan, yhteisten opinto-ohjelmien sekä 
oppilaitosten alueellisen koulutustarjom1an suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
Edistetään lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista ammatillisen perus
tutkinnon ohella. Tavoitteena on laajentaa ylioppilastutkinnon suorittajien määrä 10 
%:iin ammatillisen perustutkinnon suorittajista. (Mts. 37.) 
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seksi oppimiseksi? Millainen yhteinen jä1jestelmä hyväksyttäisiin ja millaisia 
vaihtoehtoja arvostettaisiin? Miten luotettaisiin opiskelijoiden taitoon valita? 
Näihin kysymyksiin joudutaan etsimään sekä alueellisia että kansallisia vasta
uksia koulutuksenjärjestäjien yhteisissä neuvotteluissa. Kehittämissuunnitel
massa keskeisiksi tavoitteiksi esitetään koulutuksen laadun, työelämävastaa
vuuden ja vaikuttavuuden parantamista sekä uusien innovatiivisten pedagogis
ten ratkaisujen hyödyntämistä ja verkkopalveluiden tehostamista. Lisäksi muis
tutetaan yhteiskunnan muutoksia huomioivasta opetuksen sisältöjen kehittämi
sestä. (Opetusministeriö 2004, 38.) 

Monilla alueilla Suomessa on tehty selvityksiä toisen asteen koulutuksen 
järjestämisestä alueellisena toimintana37. Esimerkiksi Jyväskylän seudun ver
kostokaupunki-kehittämishankkeen johtoryhmä on antanut sivistyspoliittisen 
lausuman, jossa on määritelty alueen opintojärjestelmään liittyvä tahto- ja tavoi
tetila sekä toteuttamisen aikataulu. Lausumassa määritellään yhdessä sovittavat 
asiat sekä kehityksen arviointi. Lausuman taustalla on Jyväskylän seudun toi
sen asteen koulutuksen tavoitteiden toteuttamiseksi tehty selvitys tavoitteineen. 

Arviointiraportissaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yh
teistyöstä opetusta järjestettäessä tutkijat kertovat, että toisen asteen yhteis
työopinnot opiskelijoille ovat lisääntymässä, vaikka puutteita ilmeneekin (Mä
ensivu, Mäenpää, Määttä, Volanen, Knubb-Manninen, Mehtäläinen & Räisänen 
2007). Ongelmiksi nähdään erityisesti käytännön järjestelyt, opintojen keskitty
minen muutamille aloille, yhteistyön sisäiset torjuvat asenteet sekä valtiovallan 
rahoitusjärjestelmä. Onkin hyvä kysyä, miten yhteistyöopinnot voitaisiin hoitaa 
paremmin? Tutkijaryhmä toteaa raportissaan epäselväksi juuri johtajuuden 
määrittelyn. Kuka oppilaitosten yhteistyötä johtaa, vai johtaako sitä kukaan? 
Miten yhteistyö kiinnittyy itsenäisten oppilaitosten johtamiskulttuuriin? Kuva
uksista syntyy tutkijoiden mukaan käsitys, että yhteistyö toteutuu vain konk
reettisia yksittäisiä asioita ratkoen. Varotaan puuttumasta itsenäisten oppilai
tosten päätösvaltaan. Useimmista arvioinneista puuttuu kokonaan koulutuk
senjärjestäjän ääni. Yksittäisten rehtoreiden vaikutus on suuri sekä silloin, kun 
toiminta on aktiivista että myös silloin kun se on hiipumassa. Tutkijat näkevät 
puutteita myös tiedottamisessa. Kenen tulisi olla vastuussa oppilaitosten henki-

37 Kehittämisohjelma pitää Volasen (2004) mukaan sisällään seuraavat asiat: 1) Kehite
tään verkostokaupunkialueen toisen asteen oppilaitosten opiskelijavalinta tukemaan 
tasapainoisen kouluverkoston säilyttämistä, 2) toteutetaan opiskelijoiden monipuoli
set opintomahdollisuudet alueen kaikissa oppilaitoksissa sopimalla mm. oppilaitos
ten jaksotus- ja kiertotuntikaaviosta sekä opettajaresurssien käytöstä, 3) järjestetään 
opiskelijoille mahdollisuudet suorittaa tutkintoja kaikissa alueen oppilaitoksissa, 4) 
kehitetään alueellisesti yhteen sovittu oppilaanohjausjärjestelmä, 5) kehitetään opis
kelijahuoltoa alueelliseksi kokonaisuudeksi, 6) tehdään yhteisesti opetussuunnitel
matyötä ja luodaan kehittämiskäytänteitä sekä levitetään tulokset kaikkiin kouluihin, 
7) suunnitellaan ja toteutetaan opettajien täydennyskoulutus alueelliselta pohjalta, 8)
luodaan www-pohjainen ajantasainen tiedonhallintajärjestelmä sekä 9) sovitaan tie
dotuksen periaatteista ja muodoista. (Mts. 85-86; Mäensivu ym. 2007, 48-49.)
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löstön valmennuksesta ja tutustumisesta sekä toisiinsa että tutkintorakenteisiin? 
(Mts. 44-45.) 

Alueellinen esimerkki ammatillisen koulutuksen kehittämisestä on "Tai
tava Keski-Suomi" -hanke. Käytännön toimien myötä hanke on kehittynyt maa
kunnalliseksi toimijoiden verkostoksi, jonka toiminnan luonnetta Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymän johtaja Hannu Salminen on kuvannut kolmen räjäytyk
sen strategiana: 

1. Räjäytetään hallinnolliset rakenteet. Organisaatioiden rajat eivät saa mää
rätä toimintaa, vaan hallinnollisten rakenteiden sijaan tulevat toiminnalli
set ja osaamiskokonaisuudet.

2. Räjäytetään oppiminen oppimispaikoille. Oppimispaikkoja ovat koulu
kampukset, yritykset ja työssäoppimispaikat, kansalaisjärjestölähtöiset
oppimisyhteisöt sekä oppimisalustat verkossa.

3. Räjäytetään maantieteelliset rajat. Kuntarajat tai kuntayhtymärajat eivät
saa rajoittaa toimintaa, vaan yhteisenä alueena on koko Keski-Suomi.

(Numminen & Stenvall, 2004, 97.) 
2000-luvun johtajien odotetaankin hallitsevan yhä suurenevien organisaa

tioiden muodostumisen ja johtamisen rinnalla myös koulujen perustehtävä. 
Numminen ja Stenvall (2006) kuvaavat seudullisen yhteistyön raporteissa joh
tamista ja johtajuutta neljänä kykynä: kykynä suuntaviivojen määrittämiseen, 
kykynä saada ihmiset tekemään työtä tavoitteellisesti, kykynä sopeuttaa, tehos
taa ja muuttaa toimintaa muutosten mukana sekä kykynä tarkastella toimintaa 
pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Verkostoissa kun ei ole yhtä selvää stra
tegista johtoa tai johtajaa, muodostuu haasteeksi yhteisen tavoitteen aikaan
saaminen. Seudullisessa johtajuudessa on pystyttävä hyödyntämään eri kuntien 
voimavaroja yhteiseksi hyväksi, kysymys on paikallisten toimijoiden yhteisestä 
ja yhdessä muodostetusta näkemyksestä. Johtajuudessa korostuvat neuvottelu-, 
kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja suostuttelutaidot. Kirjoittajat näkevät yh
teistyön aina pakkoa paremmaksi vaihtoehdoksi, on kuitenkin löydettävä aikaa 
eri tahojen yhteiselle keskustelulle ja sitoutumiselle. Jaettu (osallistava) johta
minen ymmärtää yhteisen tavoitteen ja uskaltaa myös innovoida.38 (Mts. 48-49.) 
Tällainen johtaminen vaatii osallisuutta ja kykyä ottaa rinnalleen täydentävää 
asiantuntijuutta myös toisilta. 

Alueiden ja yritysten mutta myös koulutusorganisaatioiden kilpailukyvyn 
perusehto on innovointi ja uudistuminen (Ståhle, Suorauta & Pöyhönen 2004). 
Tehokas ja vaikuttava kehittämistyö eri toimijoiden ja toimijatahojen välillä on 
onnistumisen tärkein elementti. Keskipisteessä ovat yhteisöt, joille hallinnolliset 
ratkaisut luovat vain puitteet. Alueellisille toimijoille onnistuminen on kaksija
koista: menestyksellinen pitkän tähtäimen innovatiivisuus edellyttää jatkuvaa 
itseuudistumista ja jatkuva tuloksellinen innovatiivisuus perustuu jaetun johta
juuden vuorovaikutteiseen prosessiin, jota kukaan ei voi hoitaa yksin. Johtami
nen dynaamisessa toimintaympäristössä edellyttää kykyä yhdistää erilaisia 

38 Jaettu johtaminen on nimitys, jota käytetään yhteisöllisistä ja osallistavista johtami 
sen toimintavoista (Leithwood, Jantzi & Steinbach 2003, 7-17.) 
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kompetensseja ja vallan muotoja sekä tavoittaa muut toimijat myös siellä, missä 
omaa toimivaltaa ei enää ole. On luotava ympäristöjä, joihin kehittyy luova jän
nite ja itseuudistuva dynamiikka. (Mts. 5-6; 136-138). 

Itseuudistuvuus ja innovaatiot ovat tarpeen jatkossakin, sillä "Koulutus ja 
tutkimus 2007-2012" -kehittämissuunnitelma edellyttää toimintaympäristön 
muutosta, kehittämistoimia ja osaamisvaatimusten kasvua. (Opetusministeriö 
2007a.) Miten ammatillinen koulutus kykenee huolehtimaan riittävästä ammat

tiosaamisesta ja osaavan työvoiman saatavuudesta? Kehittämissuunnitelman 
mukaan koko koulutusjärjestelmän painopistealueita ovat: tasa-arvoiset koulu
tusmahdollisuudet, laatu, osaava työvoima, korkeakoulujen kehittäminen ja 
opettajien asiantuntijuuden ylläpito. (Mts. 18-19.) Koulutuksenjärjestäjät päät
tävät alueellisesta palveluverkostaan toimintastrategiansa mukaisesti. (Mts. 32.) 

Eurooppalainen yhteistyö lisääntyy kasvavaa vauhtia, ammatillisen kou
lutuksen laatua ja suorituskykyä kehitetään myös osana eurooppalaista laa
dunvarmistusjärjestelmää. Näiden lisäksi tulee parantaa koulutuksen vetovoi

maa ja vertailtavuutta tutkinnon suorittaneiden liikkuvuuden parantamiseksi. 
Ammatillinen koulutus on OECD-maiden painopistealueena (Pont, Nusche & 
Moorman 2008). Paine kasvaa maahanmuuttajien peruskoulutuksen ohella 

valmistavassa koulutuksessa ja sen riittävien kielellisten ja kulttuuristen val
miuksien tarjonnassa. Koulutuksellisen yhteistyön odotetaan lisääntyvän myös 
Euroopan unionin ulkopuolelle. (Opetusministeriö 2007a, 43, 47.) 

Johtajan näkökulmasta tällainen kehitysvauhti on nopeaa ja sijoittuu laa

jalle asiantuntijuusalueelle. Rehtorilta vaaditaan sekä alueellista että kansallista 
kokonaisnäkemystä ja monitasoista osaamista. Kehittämisen perusta on kuiten
kin asiansa osaavassa yhteisössä ja sen hyvinvoinnissa. Millaisten asioiden va
raan johtaja on yhteisönsä rakentanut? Millainen perusta sitä kannattelee? Mi
ten paljon johtaja rohkenee resursoida henkilöstön yhteiseen pohdintaan ja sen 
tuloksena linjattuun toimintaan? Uskaltautuuko rehtori luomaan persoonallista 
kouluyhteisöä, jossa neuvotellaan, kuullaan ja kuunnellaan. Jossa kysytään ja 
kritisoidaan sekä samanaikaisesti opitaan viihtyisässä ja hyvinvoivassa ympä

ristössä? Voisiko tällainen toiminta olla myös alueellista ja koskea useita koulu
ja? Millaisista elementeistä koostuisi johtajuus, jos koko maakunta ryhtyisi ta
voittelemaan avointa ja kaikkia rikastavaa vuorovaikutusta yhteisöissään? -
Millainen johtajuus huomioi aidon opiskelijalähtöisyyden toimintansa perus
taksi? 

2.6 Vuosikymmenten yhteenveto: ammatillisen koulutuksen joh
tajuuden kehittyminen 

Yhteiskunnalliset muutokset ovat kautta aikain muovanneet ammatillisen kou
lutuksen rehtorin työn sisältöä. Osa-aikaisesta johtajuudesta ja opettajuudesta 
ammatilliset rehtorit siirtyivät ministeriöiden määräysten toteuttajiksi ja tästä 
edelleen 1990-luvulla itsenäisten oppilaitosten toimintaa suunnitteleviksi ja oh
jaaviksi esimiehiksi sekä osaksi ison ja monimuotoisen organisaation johtajuut-
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ta. Eri vuosikymmenet ovat jättäneet kulttuuriset merkkinsä yhä suuremmiksi 
yksiköiksi muodostuviin koulutusorganisaatioihin. Historiallisiksi kehityslin
joiksi ovat muotoutuneet siirtyminen: 

1 monien omistajatahojen yksittäisten koulujen pirstaleisuudesta suur
ten koulutuksenjärjestäjien monialaisiin, laajoihin ja yhä laajeneviin 
ammattiopistoihin, 

2 työpajoissa tapahtuneesta oppimisesta puhtaasti koulumuotoiseen 
opetukseen sekä jälleen takaisin työelämäyhteistyöhön, 

3 tiukasti säädellystä valtiovallan ohjauksesta koulutuksenjärjestäjä
kohtaiseen opiskelijan valintoja suosivaan oppimiskulttuuriin sekä 

4 vahvasta johtaja-auktoriteetista demokratiaan, osaamista tukevaan ja 
osallistavaan johtamiskulttuuriin, jossa yhteisön kestävillä toiminta
tavoilla on merkittävä sijansa. 

Lisäksi on syytä mainita yksittäisten aktiivisten ja viisaiden johtajien vaikutus 
ammatillisen koulutuksen kehitykseen kokonaisuudessaan. 

Määrällisinä lukuina ammatillinen koulutus on kehittynyt ja laajentunut 
1820-luvun kolmesta merenkulkuoppilaitoksesta 369 erilliseen ammatilliseen 
oppilaitokseen 1940-luvulla, siitä edelleen 578 oppilaitokseen 1970-luvulla sekä 
tästä 154 koulutuksenjärjestäjään vuoden 2009 alussa. (Klemelä 1999; Opetus
ministeriö 2007b.) Koulutuksenjärjestäjien organisaatiorakenteet ja nimikkeet 
vaihtelevat, samoin omistajuus, joka 1990-luvun yhtenäistämisestä ja sen jälkei
sestä kehityksestä huolimatta edelleen jakaantuu monen taustayhteisön varaan. 
Vahvana lähtökohtana ja yhteistyötahona organisaatioiden kehittymisessä on 
ollut alueellisuus ja maakunnallisen toiminnan kehittyminen. 

Ammatillisen koulutuksen johtajuus on seurannut lainsäädännön ja orga
nisaatiomuutosten kulkua. Kokonaisuudessaan johtajuus on valikoitunut ja 
monipuolistunut, jopa laajentunut. Koulutuksenjärjestäjäorganisaatioiden esi
miestehtäviin on muodostunut rehtorin tai johtajan rinnalle uusia virkanimik
keitä, joita ovat esimerkiksi yksikön johtaja tai koulutusjohtaja, koulutuspääl
likkö tai koulutusvastaava. Ammatillisen koulutuksen johtajuus muodostuu 
2000-luvulla monialaisesta asiantuntijuudesta ja yksiköiden esimiehistä. 

Henkilöstön näkökulmasta johtajuudessa painottuu yhä vahvemmin yh
teisöllisyys, joka korostuu entisestään yhä suurenevissa organisaatioissa. Yhtei
söllisyydellä on merkityksensä myös oppimiseen ja innostuneisuuteen. Yhtei
söllisyyteen liittyy kuulluksi tuleminen ja palautteen saaminen sekä kokemus 
osallisuudesta yhteisessä tehtävässä. Alueellisuus asettaa yhteisöllisyydelle 
omat haasteensa. Ammatillisen koulutuksen hyvinkin pirstaleisesta toiminta
kulttuurista on siirrytty yhä yhtenäisempään alueellisen koulutuksen järjestel
mään sekä sen mukaiseen kulttuuriin ja kehittymiseen sekä ennakointiin. 

Yhteenvetona luvusta kaksi on taulukko 3, jossa on koottu yhteen eri vuo
sikymmenillä johtajuuteen liitettyjä piirteitä ja yleisiä huomioita koulutuksen 
kehittymiseen vaikuttaneista asioista. (Johnson & Pennanen 2007, 13-23; Mah
lamäki-Kultanen 1998, 21-23; Mäkelä 2007, 200; Opetusministeriö 2007a; 2007c; 
Pennanen 2006, 185-188; Sahlberg 2004; 2007, 25-51; VVM 2008.) 
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TAULUKKO 3 Yhteenveto ammatillisen koulutuksen johtajuuteen liittyvistä piirteistä 
1900-luvulta 2000-luvulle. 

Ammatillisen 
koulutuksen Johtajuuteen liittyviä piirteitä Lainsäädännön muutokset ja 

vuosikymmenet muut huomiot 

- 1920-luku: rehtorin työ liit-
Ammatillisen tyi ehdottomiin hengelli- ➔ Johtaja oli ylhäinen ja
koulutuksen siin totuuksiin, rehtori oli kunnioitettu henkilö, johtava
muotoutuminen yhteisönsä sosiaalinen virkamies, organisoija ja
1900-luvun johtaja, - vallitsevana piir- opastaja 
alussa teenä oli hyvänsuopa au-

toritäärsyys ➔ Asetus yleisistä ammattilais-
- 1930-luku: rehtoriudesta kouluista 1920/ 51

muodostui erillinen am-
matti, jossa rehtori hallin- ➔ Vaikuttajina:
noi, organisoi ja toteutti Ammattikuntalaitos 
asiat käytännössä - opetta- Suomen talousseura 
jille rehtori oli auktoriteet-
ti, opastaja ja valvova sil- ➔ Laki ammattioppilaitoksista
mä 1939/154

- 1940-luku: demokraattinen
johtajuus, rehtori oli ope- ➔ Asetus valtion keskusam-
tussuunnitelman kehittäjä ma ttikoul uista 1946 / 685 
ja koordinaattori, joka ja-
koi vastuuta 

- 1950-luku: rehtori oli tai- ➔Laki 1958/184
Ammatillisen tava hallinnon, kasvatus- Ammattikasvatushallituksen
koulutuksen tieteen, psykologian, so- perustaminen L1965 / 392
laajeneminen siologian ja liikkeenjoh-
1950-1960- don hyväksikäyttäjä, val- ➔ Koulujen rakentamisen vuo-
luvuilla litsi tehokas johtajuus ja sikymmenet

samanlaisuuteen pyrki-
m1nen

- 1960-luku: myös rehtori on
hyvin kehittyneen koulu-
byrokratian jäsen, rehtorin
rooli alkaa ristiriitaistua
vaatimusten kasvaessa

- 1970-luku: rehtori on koko ➔ Periaatepäätös keskiasteen
Keskiasteen yhteisön johtaja, ihmis- koulutuksen uudistamisesta
uudistus suhteiden ylläpitäjä ja tai- vuonna 1974,Laki 474/1978 
1970-80-luvuilla tava monen roolin haltija, 

jonka toiminnassa on hu- ➔ Keskiasteen koulutuksen
manistinen, sosiaalinen kehittämisohjelmat käyttöön
sävy 

- 1980-luku: rehtori on tu- ➔Vahvan kouluttautumisen
lokselliseen oppimiseen vuosikymmenet
ohjaava, toiminnallinen ➔Oppilaitosten lukumäärä
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johtaja, jolla on vaativa ja (578) suurimmillaan 1970-
eteenpäin pyrkivä ote luvulla

Koulutuksen - rehtori on syvällinen, ➔ Laki Opetushallituksesta
järjestäjäverkon aloitteellinen riskinottaja, 1991/182
rakentuminen joka toimii kouluorgani- ➔Oppilaitosverkon
1990-luku saation ja sosiaalisen jär- kehittäminen, valtio luopui

jestelmän arkkitehtina, noin 100 oppilaitoksesta
pedagogisena kasvattaja- ➔ Ammattikorkeakoulu-
na, moraalisena johtajana järjestelmä
ja samanveroisena yhtei- ➔ Laki ammatillisesta koulu-
sön jäsenenä tuksesta 1998/630, Asetus

1998/811

Laadun ja lain- - rehtori toimii hallinnolli- ➔ Laadun ja arvioinnin
säädännön 2000- sen työnsä ohella pedago- merkitys korostuu
luku gisena johtajana ja opetus- ➔ Ammatillisen toisen asteen

suunnitelmatyön linjaaja- pedagogisen perustan muutos
na sekä johtaa koulun laa- (työelämäosaamisen näytöt)
tutyötä ja itsearviointia ➔ Koulutuksen arviointineu-

- rehtori on alueellisen kou- vosto
luverkoston jäsen ja toimii ➔ Ammatillisen koulutuksen
osana maakum1allista ke- tuloksellisuusmittaristo
hittämisverkostoa osaksi yksikköhintaa

➔Opiskelijoiden hyvinvointi ja
syrjäytyminen puhuttavat

2000-luvun ammatillinen koulutuksenjärjestäjä toimii yhteiskunnan laa
jassa verkostossa, jossa johtajuudelta kysytään asiantuntijuuden ja osaamisen 
rinnalla myös näkemyksellistä perustaa ja vankkaa otetta johtajuuteen. Riip
pumatta siitä millaista johtajuusaikakautta on eletty, kouluilla ja oppilaitoksilla 
on aina ollut yhteiskunnan antama tehtävä kasvatuksellisina yhteisöinä, joilla 
on erityinen asema ja sen mukainen vastuu. Ammattiin kehittymisen rinnalla 
koulujärjestelmän tavoitteena on ohjata nuoret myös yhteiskunnan jäsenyyteen 
ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Tässä tehtävässä merkityksellistä on myös oppi
laitoksen ja koulutuksen eettinen ja moraalinen luonne. Koululaitos on moraa
linen instituutio, joka osana yhteiskunnan kehittymistä on vastuussa ihmisten 
eettisestä ja moraalisesta kasvusta. Johtajuus saa merkityksensä myös tästä nä
kökulmasta. (Airaksinen 1993a; Airaksinen, Elo, Helkama & Wahlström 1993; 
Tuominen & Wihersaari 2006.) Ammatillinen koulutus paitsi kasvattaa myös 
ohjaa opiskelijoita työelämän pelisääntöihin ja toimintakulttuuriin, johon liitty
vät ammatillisuuden rinnalla myös eettinen toimintatapa ja yksilölliset moraali
set valinnat. Jokainen ammattilainen viestittää toimintojensa välityksellä omas
ta eettisyydestään kaikilla organisaation tasoilla. Siksi ei ole yhdentekevää mil
laisen perustan ja millaiset toimintatavat koulutuksenjärjestäjä on yhdessä va
linnut ja miten se seuraa niiden laadullista toteutumista. 
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3 TUTKIMUKSEN MENETELMÄLLISET RATKAISUT 

Barney G. Glaserin ja Anselm Straussin 1960-luvulla kehittämä Grounded theo
ry -metodologia merkitsi aikanaan harkittua ja tietoista paradigman muutosta 
perinteiseen tutkimusmalliin verrattuna. Tutkimuskirjallisuudessa Grounded 
theorysta puhutaan laajana erilaisia lähestymistapoja sisältävänä kokonaisuu
tena, josta tutkijat valitsevat oman suuntautumisensa mukaisen tavan käyttää 
Grounded theorya. Metodologian kehittäjät sanovat, että Grounded theory is a 

general method af comparative analysis (Glaser & Strauss 1974, 1), aineiston ana
lysoinnissa korostuu vertailu. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija vertailee aineis
tonsa osia ja muodostuneita kategorioita toisiinsa ja miettii millaisten käsittei
den yhteyteen kukin ominaisuus kuuluu (Glaser 1978, 20-21). Kehitystyössään 
Glaser ja Strauss suuntautuivat eri linjoille seuraavina vuosikymmeninä.39 

Grounded theoryn keskuudessa syntyneiden koulukuntaerojen selkiyttäminen 
auttaa tutkijaa täsmentämään omaa tutkimusprosessiaan ja samalla parantaa 
valitun lähestymistavan luotettavuutta. (Siitonen 1999, 30-34; myös Kendall 
1999; Parker & Roffley 1996; Walker & Myrick 2006.) 

Tulkitsijalle aineistosta löytyvät ideat ovat heuristisia: hän tekee niitä käyt
täen ajatuskokeita, joiden avulla hän katsoo, mitä hän saa ja osaa ottaa tulkitta
vasta tekstistä irti (Palonen 1988, 87). Hän ei voi ennalta taata löydöksilleen me
nestystä. Tutkija voi suunnata keskittyneen, pelkistävän ja yksipuolisenkin 
huomion vain tekstin johonkin aspektiin. Kokonaisuuden kannalta tärkeitä ovat 
paitsi tulkitsijan omakohtaisen mielikuvituksen ja arvostelukyvyn käyttö teks
tin merkitysten kaivamisessa myös tekstistä löytyneiden ideoiden systemaatti
nen ja tinkimätön läpivienti. (Mts. 87-89.) Tutkimuksen vaiheet eivät automaat
tisesti seuraa toisiaan, ne voivat edetä joko vaiheittain tai joskus jopa samanai
kaisesti. GT -analyysissä yhdistyvät jatkuva vertailu ja erilaiset koodaukset, teo-

39 GT:n perustajat ja tutkijat suuntautuivat yhteistyön jälkeen eri linjoille menetelmää 
kehittäessään. Suomalaisessa tutkimuksessa Siitonen (1999, 30-34) on esittänyt perustajien 
metodia selkiyttävän jaottelun (myös Cresswell 2005, 397; Glaser 1992; Janhonen & Latvala 
2003, 186-187; Parker & Roffley 1996). Glaserin induktiivinen suuntaus on säilyttänyt muo
tonsa ja linjansa monien GT-sovellusten rinnalla. 
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reettiset memot, lajittelu, käsitteiden integroiminen sekä kirjoittaminen. (Duch
scher & Morgan 2004, 609; Glaser 1978, 2; Glaser & Holton 2004, 4.) 

3.1 Grounded theory metodologisena lähestymistapana 

Tämä tutkimus kohdistuu ammatillisen koulutuksen johtajuuteen ja rehtorin 
työhön. Tutkimusaineistona ovat rehtoreiden kirjoitukset, joista tutkija etsii hy
vän elementtejä ammatillisen koulutuksen johtajuudesta. Alussa tutkimus pa
neutuu rehtorin työhön. Ammatillisen koulutuksen johtajuus (rehtorin työ) on 
analysoitava ja jäsennettävä, jotta hyvä löytäisi tilansa ja voisi tulla näkyväksi. 

Tutkimus etenee aineistolähtöisesti Glaserin ja Straussin kehittämän in
duktiivisen40 Grounded theory (GT) -lähestymistavan ja -metodologian mukai
sesti. Mielenkiinnon kohteena ovat säännönmukaisuudet ja kategorioiden ra
kentaminen sekä niiden keskinäiset suhteet. Lähestymistavasta puhutaan glase
rilaisena Grounded theoryna tai klassisena GT:na (Glaser & Holton 2004, 1-2), 
ja siinä korostuu substantiivisen teorian kehittäminen, ei niinkään ongelmien 
ratkaisu tai ilmiön kuvaileminen. (Glaser 1978, 7, 31, 58; 1992, 24, 75; Patton 
1990, 12; Tesch 1990, 98-99.) Aineiston ilmiöistä ja tapahtumista rakennetaan 
koodauksen avulla kategorioita systemaattisen vertailun avulla. Tutkija pysyt
telee aineiston äärellä koko analysoinnin ajan, prosessin edetessä löytyvillä ka
tegorioilla on oltava yhteytensä paitsi aineistoon myös prosessin aikaisempiin 
vaiheisiin. (Cresswell 2005, 396; Backman & Kyngäs 1999, 148.) 

GT-metodologian mukainen tutkimus kohdistuu erityisesti uusille tutki
musalueille tai, kuten tässä tutkimuksessa, uuden näkökulman etsimiseen jo 
aiemmin tutkituilta alueilta (Glaser 1978, 6; 1992, 16; Parker & Roffley 1996). 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on rehtoreiden kirjoituksia analysoiden ja tulki
ten löytää kategorioita, joista kehittyisi substantiivinen teoria. (Myös Glaser 
1999, 843; Miller & Fredericks 1999, 543-545; Piantanida & al. 2004, 340-341.) 
Muodostuvan substantiivisen teorian elementit luodaan vertailevan analyysin 
avulla aineistosta. Teoria rakentuu kategorioista (käsitteistä) ja niiden ominai
suuksista (sisällöstä) sekä näiden välisistä suhteista (Glaser & Strauss, 1974, 35). 
Näin rakentuneen mallin (teorian) testaavat seuraavat tutkijat omissa tutkimuk
sissaan. 

GT -lähestymistapa saa soveltavan muotonsa monien eri tekijöiden tulok
sena: tutkija, tutkittava aineisto ja kontekstuaalisuus sekä tutkimuksen olosuh
teet. Prosessi vaatii tutkijalta jatkuvaa avoimuutta, ennakkoluulottomuutta, ky
syvää mieltä, aineiston sisällön pohdintaa ja vertaamista tutkimuksen eri vai
heissa. (Glaser 1978, 2-3; Babchuk 1996; Backman & Kyngäs 1999, 148-150; 
Duchscher & Morgan 2004, 607-610.) Tutkija etsii aineistosta kategorioita, 
eräänlaisia ominaisuuksien koosteita, joilla on merkitystä ja jotka toimivat käy-

40 Induktiivisessa analyysissä kategoriat muodostetaan suoraan aineistosta, josta ne il
maantuvat luonnostaan tutkijan vertaillessa aineiston sisältöä. (Patton 1990, 390.) 
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tännössä tutkittavalla alueella. Kategorioiden ominaisuudet tai käsitteelliset 
näkökulmat (sisältö) muodostuvat osaksi teoriaa. Aineistolähtöisyys tarvitsee 
tutkijan sitoutuneisuutta ja luovaa mieltä sekä taitoa löytää oleellinen. GT
tutkijan on kuljettava omaa tietään nöyränä ja aineistolle uskollisena. Tutkijan 
teoreettinen herkkyys (theoretical sensitivity) on juuri kykyä nähdä se, mikä ai
neistossa on tärkeää ja tulkita se mahdollisimman oikealla tavalla. Tulkinta tar
koittaa ymmärrettävän merkityksen antamista aineistosta löytyneille ilmiöille. 
Tutkijaa auttaa teoria- ja dokumenttikirjallisuus, oma ammatillinen tai henkilö
kohtainen kokemus ja analyysiprosessi. (Glaser 1978, 1-3.) Tutkija käyttää hen
kilökohtaisen ja ammatillisen kokemuksensa rinnalla myös omaa luovuuttaan. 
Teoreettisen sensitiivisyyden myötä aineiston ilmiöt saavat käsitteellisen muo
don. (Mts. 15-16; Glaser & Holton 2004, 11; Piantanida, Tanasis & Grubs 2004, 
336.) Teknisen aineiston käsittelytavan rinnalla prosessissa on kyse myös tutki
jan omasta sitoutumisesta, teoriaan suuntautuneesta ajattelutavasta ja tinkimät
tömästä tutkimusotteesta (Glaser 1978, 11-15, 18-19; 1992, 15-16; Miller & Fre
dericks 1999, 541-543; Piantanida & al. 2004). Tämä tutkimus alkaa rehtoreiden 
kirjoitusten analysoinnista ja etenee Grounded theoryn glaserilaisen induktiivi
sen prosessin mukaisesti. 

GT-lähestymistapa kehittyi sosiologian piirissä; koko idea on juuri sosiaa
lisuudessa ja vuorovaikutuksessa. Taustalla on perusnäkemys ihmisen koke
muksen ja sen oikeellisuuden sekä vuorovaikutuksellisten ja yhteisöllisten mer
kitysten olemassaolosta. (Glaser 1978; Glaser & Strauss 1974, 3-4.) Nämä em. 
käsitteet kuvaavat ja edustavat myös tämän tutkimuksen ihmiskäsitystä sekä 
sen sosiaalista ja vuorovaikutteista yhdessä tekemistä. Tutkimus perustuu tul
kintaan ja ymmärtämiseen, joten tueksi tarvitaan "hermeneuttiset silmälasit". 

Myös johtajat elävät ja tekevät työtään yhteisöissä, niissä heidän koke
muksensa karttuvat ja saavat merkityksen. Sosiaalinen todellisuus on se maail
ma, joka luodaan aina yhdessä toisten kanssa (Moilanen 2001, 36). GT
metodologian taustalla vaikuttaa symbolinen interaktionismi, joka näkee merki
tyksen sosiaalisena ihmisten välisessä tulkinnallisessa vuorovaikutusprosessis
sa syntyvänä symbolisena tuotteena. Symbolinen vuorovaikutus on ihmisyh
teisölle tyypillistä ja sisältää aina toiminnan tulkitsemisen. (Patton 1990, 75; 
Tynjälä 2002, 50.) Niin tutkija kuin tutkittavatkin ovat osa jonkin yhteisön yh
teistä merkitysten perinnettä ja kulttuuria (Laine 2001a). Jokaisen yksilön ko
kemusten tutkiminen paljastaa kuitenkin aina myös jotain yleistä (mts. 28). Täs
tä huolimatta jokainen yhteisön jäsen on myös oma erilainen ja erillinen yksi
lönsä. Tutkimuksessa kiinnostavaa ei ole niinkään samanlaisuus, johon kulttuu
ri ja sosialisaatio ovat yhteisön jäseniä muovanneet, vaan kiinnostavaa on se, 
että myös jokaisen yksilön erilaisuudella on merkitystä. Hermeneuttisen tutki
muksen merkitys onkin juuri siinä, että yksittäistapauksista yleistämällä pyri
tään löytämään yleisiä säännönmukaisuuksia. Hermeneutikkoa kiinnostaa ai
nutkertainen ja ainutlaatuinen. (Laine 2001a, 28; Patton 1990, 84.) 

Kokemuksellisuus on ihmisen maailmasuhteen perusmuoto. Se on inten
tionaalinen ja merkityksiä sisältävä. Ihmisen toiminnan tarkoitus selviää kysy
mällä, millaisen merkityksen pohjalta hän toimii. Hermeneutiikka on teoria 
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ymmärtämisestä ja tulkinnasta: yritetään etsiä sääntöjä, joiden pohjalta tulkin
nat ovat enemmän ja vähemmän oikeita. Hermeneuttinen ote tutkimuksessa 
kohdistuu ihmisten vuorovaikutukseen ja ilmaisuihin. Juuri ne kantavat merki
tyksiä, joita voidaan lähestyä vain ymmärtämällä ja tulkitsemalla. Ilmaisut ja 
niiden ymmärtäminen ovat yhteisöllisen elämän perusilmiö. (Laine 2001a, 26-
29; myös Burrel & Morgan 1982, 235-238; Gadamer 2004; Giola & Pitre 1990, 
588,591,593; Moilanen 2001, 41-43; Patton 1990, 84-85; Varto 1992, 58-70.) 

Käytännön elämässä olemme jatkuvasti kokemusten, ilmaisujen ja niiden 
ymmärtämisen keskellä. Uskomme ymmärtävämme toisten ilmaisut, emmekä 
epäile, vaan toimimme luontaisesti esiymmärryksemme varassa. Tutkimuksen 
yhteydessä esiymmärryksellä tarkoitetaan kaikkia niitä tutkijalle luontaisia ta
poja, joiden avulla hän ymmärtää tutkimuskohdetta jopa ennen tutkimusta 
(Laine 2001a, 30). Fenomenologisella ja hermeneuttisella tutkimuksella on siis 
kaksitasoinen rakenne: perustason muodostaa tutkittavan koettu elämä esiym
märryksineen ja toisella tasolla toteutuu itse tutkimus, joka kohdistuu juuri 

tuohon ensimmäiseen tasoon. Tutkija elää tai on elänyt samankaltaisessa kult
tuuripiirissä, jolloin hänellä on eräänlainen esituttuus tutkittavaa aluetta koh
taan. Tämän kautta merkitykset tulevat ymmärretyiksi, tehdään jo tunnettua 
tiedetyksi ja osoitetaan näkyväksi sitä, minkä arki ja tottumus ovat häivyttäneet 
huomaamattomaksi. Kyse voi olla myös asioista, joita on koettu mutta ei ole 
vielä tietoisesti ajateltu. Merkitysten ymmärtämisen lähtökohta on asioissa, jot
ka ovat yhteistä ja tuttua sekä tulkitsijalle että tulkittavalle. (Mts. 30-31; Koski 
1995, 28-38.) Tässä tutkimuksessa koulumaailman tuntemukseni ja rehtoriko
kemukseni auttavat ymmärtämään palkittujen rehtoreiden kirjoituksia ja tulkit
semaan heidän ilmaisujaan. Haasteellisempaa saattaa olla työhön ja tekoihin 
kenties huomaamattomaksi häipyneen hyvän löytäminen. 

Ihmisen käyttäytymistä koskevissa tieteissä on tarpeen sekä ymmärtää et
tä paljastaa tutkimuskohteen _merkityksiä. Kyrö (2004) toteaa, että tutkija etsii 
aineistoa koskevia havaintoja, tulkintoja tai tulkintaehdotuksia, jotka mahdolli
simman hyvin ilmaisisivat aineistoon liittyviä sisältöjä. Tutkimuksen tulos on 
tutkijan tulkintaa, johon on päädytty induktiivisen päättelyn kautta. Tällainen 
päättely nojautuu intuitiiviseen induktioon, sillä jo Aristoteles oletti, että tieteen 
yleiset totuudet löytyvät abstrahoimalla ne intuition avulla yksityistapauksista 
(mts. 73-76). (Myös Duchscher & Morgan 2004, 608; Glaser 1992, 25-26; Niini
luoto 1984, 72-74; Aristotle-Works.) Tässä tutkimuksessa apuna ovat oma esi
ymmärrykseni, intuitioni, elämän- ja työkokemukseni sekä kokonaisuudessaan 
tutkimusprosessin aikana kasvanut teoreettinen sensitiivisyyteni. 

Tutkimusprosessissa edetään kokonaisuudesta osiin ja osista takaisin ko
konaisuuksiin hermeneuttisena tutkijan ja aineiston välisenä dialogisena kehä
nä, johon GT-prosessi tuo mukanaan omat vaateensa. Alussa tutkija joutuu ky
symään omaa lähestymistapaansa ja loppuvaiheessa hän miettii, miten tekstistä 
on mahdollista irtaantua (Glaser & Holton 2004, 4). Hermeneutiikan lähtökohta 
on Gadamerin (2004) mukaan tulkitsijassa, joka haluaa ymmärtää. Hän kysyy, 
mitä tutkittavassa tekstissä oikeastaan sanotaan ja tulkitsee sen tutkimuksen 
käyttöön. Teksti, joka puhuttelee, innostaa myös ymmärtämään. (Mts. 37-38, 92; 
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Glaser 1978, 15-16; Moilanen 2001, 41-43; Patton 1990, 84-85.) Raatikainen 
(2004) lainaa Schleirmacheria sanoessaan, että tekstin osakin voidaan ymmärtää 
vain sen kokonaisuuden avulla, johon se kuuluu. Kokonaisuus puolestaan voi
daan ymmärtää vain osistaan lähtien (mts. 89). 

Kaiken edellä sanotun merkitys on juuri siinä, että induktiivinen GT
prosessi vaatii valmistuakseen tutkijan avointa asennetta ja aikaa, pohdintaa ja 
taukoja, kyseenalaistusta ja kärsivällisyyttä. Kasvaakseen teoreettinen sensitii
visyys vaatii monentasoisia pohdintoja ja keskusteluja eri suuntiin: konkreetteja 
ja kuviteltuja sekä rauhallista itsensä kuuntelua ja odottelua, asioiden selkiyty
mistä ja ymmärryksen lisääntymistä, nöyryyttä aineistolle ja tutkijalle itselleen 
sekä omille innovaatioilleen. (Backman & Kyngäs 1999, 150; Glaser & Holton 
2004, 17.) 

3.2 Grounded theory-lähestymistavan soveltaminen rehtoreiden 
kirjoituksiin 

Tässä tutkimuksessa on alkuperäisesti vain yksi tutkimuskysymys: Mitkä ovat 
hyvän elementit ammatillisen koulutuksen johtajuudessa? 

Rehtorit toimivat yksilöinä ja johtavat koulujaan omina persooninaan. 
Rehtori on arvostettu virkanimike, jonka ammatillisessa koulutuksessa tapaa 
yhä harvemmin. Laajenevien ammattiopistojen organisaation eri tasoille asettu
van johtajajoukon ammattinimikkeet muodostuvat yleensä. vastuualueesta ja 
koulutusalasta. Koulutuksen johtajuus muodostuu koulutuksen järjestäjän esi
miesten yhdessä sopimasta tavasta hoitaa perustehtäväänsä. Perustehtävän nä
kökulmasta tärkeimmässä asemassa on opettaja ja hänen lähiesimiehensä. Reh
torin esimiesasema tuo hänelle sekä.hallinnollisten että pedagogisten asioiden 
linjaajan roolin. (Tiilikkala 2004, 218; myös Friman 2004, 20-22, 43-70.) Tämä 
tutkimus kohdistuu rehtoreiden kuvauksiin omasta työstään ja oppilaitoksen 
johtajuudesta. Rehtoreiden kiljoituksista rakentuvat kategoriat erittelevät ja 
jäsentävät johtajuutta. Ilman työn jäsentämistä ja analysointia johtajuuteen liit
tyvien hyvän elementtien löytyminen saattaa olla mahdotonta. 

Grounded theory lähestymistapana on metodologinen kokonaisuus, jossa 
rehtoreiden kirjoitusten sisältö rakentuu erittelyn, jäsentelyn ja analyysin avulla 
viimein substantiiviseksi teoriaksi. Analyysi tuo esille samansukuisten ominai
suuksien koosteita, kategorioita, joille tutkija antaa nimen. Prosessissa vertail
laan kategorioiden ja niiden ominaisuuksien käsitteellisiä suhteita, ei määrälli
siä kuvauksia tai todennäköisyyksiä. Kun substantiivinen teoria rakentuu ai
neiston kategorioista, useimmat hypoteesit ja käsitteet eivät pelkästään muo
dostu aineiston pohjalta, vaan säilyttävät yhteytensä aineistoon juuri näiden 
käsitteiden kautta tutkimusprosessin eri vaiheissa (Glaser & Holton 2004, 11). 
Aineiston sisältämistä ilmiöistä muodostuu käsitteitä, joita ei voi tuoda glaseri
laiseen GT-prosessiin ulkopuolelta, vaan niillä on aina yhteytensä aineistoon ja 
siitä rakentuneisiin kategorioihin. 
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Palkitut rehtorit kirjoittivat työstään monipuolisesti. He kuvasivat teke
määnsä työtä persoonallisesti ja omalla tyylillään. Heidän kirjoituksensa haas
toivat minut tutkijana sekä löytämisen riemuun että moniin tuskastumisen het
kiin: tämä tiiviisti kirjoitettu aineisto ei auennut helposti. On aina se mahdolli
suus, että teksti onkin kiintoisampi kuin tutkija on ennalta aavistanut. Myös 
Palonen (1988) varoittaa tutkijoita etukäteishypoteeseista. Ilman aineistoon pe
rehtymistä tutkimukselle ei voi asettaa täsmällisiä hypoteeseja, koska ne vievät 
mahdollisuuden löytää tekstistä yllättäviä ajatuksia ja kiintoisia kysymysmah
dollisuuksia. Tekstiä on käytettävä hyväksi, lukemisessa on nostettava esiin 
kysymyksiä ja varauduttava siihen, että teksti onkin kiintoisampi kuin sille ul
kopuolelta asetetut kysymykset. (Mts. 138-139.) Lukiessani vertasin ja ana
lysoin, toistamiseen kysyin itseltäni, mistä tämä ilmiö tai käsite tulee, mihin se 
liittyy ja mitä siitä seuraa? Vähitellen aloin löytää aineistosta uusia kerroksia. 
Jouduin kysymään myös sitä, millaisista ulottuvuuksista rehtorin työ rakentuu? 

Tutkimuksen kohteena ei kuitenkaan voi olla tietty aineisto sinänsä, vaan 
aineiston avulla ilmiöstä tehtävät päätelmät (Palonen 1988). Aineiston luokitte
lu on askel kohti tutkimuskohdetta, mutta kohdetta ei tavoiteta pelkällä luokit
telulla tai sen järjestämisellä. Kohteen lähestyminen edellyttää aineiston ylittä
mistä. Tutkija konstruoi päätelmänsä, valikoi ja pelkistää. Tähän prosessiin ei 
ole yleistä sääntöä, vaan kaikki riippuu tutkijan kysymyksenasettelusta. (Mts. 
138.) Aineistoanalyysin eri vaiheel pakottivat miettimään juuri näitä kysymyk
siä. Mistä tässä kaikessa on kyse? Mikä on kunkin asian lähtökohta ja mikä sen 
seuraus. Miten rehtorin työ voi jäsentyä niin, siinä näkyy myös hyvä? 

3.3 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineiston ovat kirjoittaneet Ammatilliset Rehtorit ry:n41 vuonna 1994-
2002 nimeämät "Vuoden rehtorit". Ammatilliset Rehtorit ry ryhtyi vuonna 1994 
palkitsemaan ansioituneita ja järjestötyössä mukana olleita rehtoreita. Yhdeksän 
ensimmäistä "Vuoden rehtori" -nimityksen saanutta rehtoria ovat: 

Pentti Rauhala Järvenpää 1994 
Saara Kotamäki Jyväskylä 1995 
Veli Asikainen Kuopio 1996 
Pentti Lintala Kurikka 1997 
Kauko Niinikoski Nivala 1998 
Olli Suominen Vammala 1999 
Risto Ilomäki Tampere 2000 
Pekka Kolehmainen Helsinki 2001 
Mikko Koivukangas Oulu 2002 

41 Ammatilliset Rehtorit ry perustettiin Tampereella 20.4.1968. 
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Tunnustuksesta päättää Ammatilliset Rehtorit ry:n hallitus sille tulleiden esitys
ten pohjalta.42 Nimitys julkaistaan lokakuussa Ammatilliset Rehtorit ry:n koulu
tuspäivien ja vuosikokouksen yhteydessä.43 Alun perin järjestön hallitus otti 
kantaa myös valintakriteereihin, jotka on laadittu pikemminkin suuntaa anta
vina teemoina kuin tiukkoina normeina. 

Nimityksen saaneiden rehtoreiden koulut ovat toimineet eräänlaisina 
suunnannäyttäjinä. Oppilaitoksissa on aloitettu uusia hankkeita tai etsitty uusia 
tapoja rikastuttaa opiskelijoiden maailmaa. Näistä esimerkkeinä ovat ammatilli
sen erityisopetuksen tai urheilupainotteisen koulutuksen aloittaminen. Palkitut 
rehtorit ovat olleet myös aktiivisia kansalaisia ja yhteiskunnan vaikuttajia omil
la alueillaan. Vuoden 2005 järjestön vuosikokouksen tiedotteessa esitettiin va
linnan kriteereiksi seuraavat asiat: 

- toiminta yhteiskunnallisena vaikuttajana ammattiopetuksen kentällä,
- kyky visioida tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja näiden pohjalta kehittää

ammatillista koulutusta,
- oman työn kehittäminen ja huomattavat luottamustehtävät,
- kirjallinen toiminta ja muut mahdolliset ansiot.

(Ammatilliset Rehtorit ry 2005). 
Tunnustuksen saaneiden rehtoreiden ohella eri tavoin työssään onnistu

neita rehtoreita ja työyhteisöjä on paljon. "Vuoden rehtori" -nimitys on rehto
reiden kirjoitusten mukaan myös yhteisöllinen asia: tunnustus tulee koko yhtei
sölle. Tunnustuksessa heijastuu kuitenkin rehtorin aktiivisuus, työhön paneu
tuminen sekä innostava suhtautuminen ja koko työyhteisön tuloksia tuottava 
toiminta. Palkittujen rehtoreiden työssä voisi siis olla sellaisia laatua ilmaisevia 
piirteitä, jotka voisivat paljastaa laajempaakin hyvää rehtorin työssä. 

Aineisto on kerätty vuosina 2002-2003. Syyskuussa 2002 käydyn puhelin
keskustelun ja jokaisen kahdeksan rehtorin suostumuksen jälkeen lähetin heille 
kirjeen (liite 1), jossa pyysin heitä kirjoittamaan seuraavista teemoista: 

42 

43 

1. Miksi ajattelet tulleesi valituksi "Vuoden rehtoriksi"?
2. Mitkä ovat omasta mielestäsi ne elämänkaaresi/ -polkusi virs

tanpylväät tai risteyspaikat, jotka ovat johtaneet "Vuoden rehto
rin" valintaan?

3. Mitkä olivat ne erityistilanteet, joissa johtajuus todella punnittiin
ja miksi?

"Vuoden rehtoreiksi" on tämän jälkeen nimetty seuraavat henkilöt: Keijo Pesonen 
Savonlinna 2003, Rabbe Ede Pietarsaari 2004, Jyrki Turunen Joensuu 2005, Kerttu 
Maunu Oulu 2006, Pasi Kankare Salo 2007 ja Reija Lepola Seinäjoki 2008. 
Alkuvaiheessaan yhdistys keskittyi paitsi rehtoreiden etujen ajamiseen myös opetuk
sen ja tutkimuksen kehittämiseen, ammattikoulujen yhteistoiminnan edistämiseen 
sekä Ammattikasvatushallituksen ja rehtorikunnan yhteyksien hoitamiseen. (Rauha
la 1993, 6-9.) 
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4. Mitkä asiat haluaisit oman kokemuksesi perusteella jättää johta
juudesta perinnöksi nuoremmille rehtoreille tai koulujen johtajil
le?

5. Mitä muuta merkittävää haluat tuoda esille?

Lokakuussa 2002 kävin keskustelun myös uuden "Vuoden rehtorin" kans
sa. Hän lupautui yhdeksänneksi aineiston kirjoittajaksi ja sai kirjeen muita 
myöhemmin. Jokainen rehtori vastasi kaikkiin pyydettyihin teemoihin. Aineisto 
käsittää yhteensä 40 sivua tekstiä, joihin sisältyy kaksi viittausta kirjoittajien 
julkaistuihin teksteihin. Toinen on kaavio ja toinen seitsemänsivuinen artikkeli, 
jonka välityksellä kirjoittaja vastasi yhteen teemakysymykseen. 

GT-ajatukseen kuuluvat mahdollisimman laajat ja avoimet teemat tai vain 
yksi kysymys (Glaser 1992, 25). Päädyin viiteen teemaan, koska halusin rehto
reiden omaa pohdintaa juuri arjen työstä ja sen eri puolista. Minun oletukseni 
mukaan palkittujen rehtoreiden työ, heidän tekonsa olisivat juuri se osa-alue, 
johon hyvän elementit kenties sijoittuisivat. Halusin esille myös rehtoreiden 
oman mielipiteen "Vuoden rehtori" -valinnasta ja siihen johtaneista asioista. 
Ehkä tässä paljastuisi se, mitä hyvää rehtorit itse johtajuudessaan näkivät. Ky
syin myös oliko johtajuutta punnittu ja jos oli, niin millaisissa tilanteissa. Ilme
nisikö hankalaksi koetuissa tilanteissa ja niiden ratkaisuissa jotain hyvää? 

3.4 Tutkimusprosessi 

Yksikään tutkija ei lähde tutkimuksessaan liikkeelle absoluuttisesta alusta, vaan 
aina jo jollakin tavoin aiemmin ymmärretystä. Me ymmärrämme myös tiedettä 
tehdessämme asiat aina jostakin näkökulmasta, jossakin viitekehyksessä ja jon
kun suunnan mukaan. Jo tutkimuskohde on tulkinnan tulosta. Tutkija elää 
omassa tilanteessaan, omassa historiallisessa, paikallisessa, ajallisessa ja kielelli
sessä olemassaolossaan. Näin tieteen nykyisyys on aina myös menneisyyden 
tulosta. (Rauhala 2005, 12-18.) Vaikka tutkimus käynnistyy hyvinkin avoimista 
lähtökohdista, monet tutkijaan liittyvät seikat ohjaavat häntä havaitsemaan ai
neistosta merkityksellisiä asioita. Tutkijalla on aina ennakkoasenteensa ja esi
ymmärryksensä. (Glaser & Strauss 1974, 3; Glaser & Holton 2004, 11.) 

Aloittaessani aineiston lukemista elin ison koulutuksenjärjestäjän va. reh
torin arkea, kuvio 1. Minulla oli karkea mielikuva kirjoittajien toimintaympäris
töistä ja niistä tapahtumista, joista he kirjoituksissaan kertoivat. Aineistoanalyy
sin aikana vaihdoin työpaikkaa. Uuden työn mukana sain kosketuspintaa toi
senlaiseen toimintakulttuuriin ja oppilaitoksen asioiden organisointiin. Tutki
muksen näkökulmasta kohtasin myös yllättävän tilanteen. Kaksi palkittua reh
toria ja aineiston kirjoittajaa työskenteli kanssani samassa organisaatiossa. Mo
lempien tekstit oli kuitenkin kirjoitettu edellisenä vuonna tietämättä tulevasta 
tilanteesta. Kirjoitukset kertoivat selkeästi heidän edellisestä työpaikastaan ja 
tehtävistään siellä. 
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Aineiston kokoaminen ja löyhä analyysi 2002-2004 

Avoin (substantiivinen) koodaus (luku 4) 2003-2005 

Orientaatio ammatilliseen koulutukseen (luku 2) 2005-2007 

Teoreettinen koodaus (luku 5) 2006-2008 

Selektiivinen koodaus (luku 6) 2007-2008 

Substantiivinen teoria ja sen ydinkategoria 2007-2009 

KUVIO 1 Tutkimusprosessi 

Ensimmäinen rehtoreiden kirjoitus saapui syyskuussa 2002, viimeinen 
huhtikuussa 2003. Näin aineisto kerääntyi minulle seitsemän kuukauden aika
na. Luin saamiani kirjoituksia sitä mukaa, kun ne saapuivat. Ensimmäinen lu
kukerta antoi karkean ja pinnallisen mielikuvan kirjoittajan ajatuksista ja hänen 
työnsä painopisteistä. Tekstistä välittyivät kirjoittajan näkemykset, arvomaail
ma ja näiden mukaiset tarkastelukulmat teemakysymyksiin. Kirjoitukset keskit
tyivät rehtorin työhön, hänen ajatuksiinsa sekä työstä että sen perusteista. Tä
hän ohjasivat myös annetut teemat. Yllättävän paljon teksteissä oli samaa; sa
mansuuntaisia ajatuksia, mainittuja tekemisiä ja toimintatapaan liittyviä valin
toja. Saturaatiopiste (Glaser 1978, 60-61, 88) oli saavutettu viimeisen kirjoituk
sen analysoinnin jälkeen. Kirjoitus ei tuonut enää sisällöllisesti uutta, mutta 
vahvisti ja laajensi aiempien kirjoitusten teemoja. Jatkoin lukemista yrittäen tar
kastella tekstejä eri näkökulmista. Vähitellen ryhdyin merkitsemään muistiin 
teksteissä korostuvia ajatuksia ja teemoja. 

Tein ensimmäiset, haparoivat tulkintani aineistosta kesällä 2003. Pohdin 
aineistoa ja omia tulkintojani rauhassa seuraavan vuoden. Luin sekä aineistoa 
että tulkintojani yhä uudestaan, tein myös joitakin tarkennuksia. Huomasin 
pohtivani rehtoreiden sanontoja myös arjen tilanteissa. Palonen (1988) varoittaa 
tutkijaa missään tilanteessa tyytymästä pelkkään luokitteluun, sillä aineisto voi 
toimia myös tutkimuksen ideoiden lähteenä. Ilman omakohtaista innostunei
suutta on tuskin mahdollista tehdä korkeatasoista tutkimusta, mutta innostu
neisuus ei kuitenkaan ole tason tae (mts. 141). Ajoittaisesta tuskasta huolimatta 
innostukseni säilyi. Avoimen koodauksen rakennuttua päätin, etten pyydä enää 
uutta aineistoa. Halusin tutkia kokonaisuutena ja kokonaisvaltaisesti juuri tä
män rehtorisukupolven kirjoitukset. 

Mietin etenemisvaihtoehtoja ja vähitellen ryhdyin koodaamaan aineistoa 
mindmap-tekniikan avulla. Kartta on minulle luonteva ja selkeä tapa merkitä 
asioita muistiin, vertailla ja tutkia kokonaisuutta. Tämä tekniikka oli minulle 
sekä koodien että memojen merkitsemistapa, ei tutkimuksen metodi (ks. Glaser 
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1978, 56, 90-91; Glaser & Holton 2004, 17). Åberg (2001) toteaakin, että käsite
karttojen avulla on hyvä selkiyttää tutkittavien ajattelun käsitteellisiä rakentei
ta, koska hyvin tehtyinä ne ovat tarkkoja, joustavia ja paljastavia. (Mts. 59-64; 
myös Novak 1998; Novak & Gowin 2002.) Tässä työssä käytän nimitystä tee
makartta; ne ovat auttaneet minua hahmottamaan aineiston osien kokonaisuut
ta ja analyysiä sekä kategorioiden syntymistä. Ne myös havainnollistavat ana
lyysin eri vaiheita. 

Käytän tutkimuksessa aineiston kirjoittajista nimitystä rehtori, johtaja tai 
kirjoittaja. Puhun myös "Vuoden rehtoreista" tai palkituista rehtoreista. En ko
ko tutkimuksen aikana erottele eri rehtoreiden kirjoituksia millään tavalla tai 
erillisellä koodilla. Tämän tutkimuksen kannalta ei ole merkitystä sillä, kuka 
mitäkin on sanonut. Merkityksellistä on se, mitä on sanottu. Rehtoreilta lainatut 
ajatukset erottuvat tekstissä kursiivilla luvusta neljä lähtien tutkimuksen lop
puun saakka. Muutamissa aineiston lainauksissa olen tietoisesti jättänyt pois 
paikkakunnan tai koulutusalan nimen ja korvannut sen jollakin neutraalilla il
maisulla. Aineiston ilmiöistä muodostuneet kategoriat muuttuvat ja tiivistyvät 
tutkimuksen kuluessa sekä lukumääräisesti että sisällöllisesti. 

3.5 Positioni tutkijana 

Ilman omaa kokemusta koulun arjesta ja sen elämän monimuotoisuudesta tämä 
tutkimus olisi jäänyt tekemättä. Yli 30 vuoden työhistoriaani ammatillisessa 
koulutuksessa sisältyy monenlaista työtä ja monia ammatillisen koulutuksen 
kehitysvaiheita. Opettajavuosiani, aikaa 1970-luvulta 1990-luvun alkuun, lei
maa vahvasti keskiasteen koulunuudistus muutoksineen ja niihin liittyvine 
koulutuksineen. 1990-luvulla oli mahdollisuus tutustua moneen koulutuksen
järjestäjään ja seurata myös ammattikorkeakoulun kehitysvaiheita, sillä suun
nittelimme ja toteutimme professori Jorma Ekolan ja työtiimini kanssa pedago
gisia ja koulun sisäistä toimintaa kehittäviä, pitkäkestoisia PD-ohjelmia (profes
sional development) Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. 
Samaan aikaan toimin Opetushallituksen tukeman laajan matkailu-, ravitsemis
ja talousalan opettajien jatkokoulutusohjelman toteutuksessa. Hanke oli merkit
tävä erityisesti ammattikorkeakoulujen opettajille kelpoisuuksien mahdollista
jana. Tietoisesti palasin 2000-luvun taitteessa ammatillisen koulutuksen arkeen. 
En mielestäni voinut ryhtyä rehtoreiden pitkäkestoisen koulutuksen suunnitte
luun ilman omakohtaista kokemusta tästä työstä. Toimin koulutusjohtajana se
kä va. rehtorina ja myöhemmin vs. rehtorina kahden koulutuksenjärjestäjän 
organisaatioissa aikana, jolloin luotiin ja vahvistettiin kansainvälisiä yhteyksiä, 
integroitiin laatutyö ja tuloksellisuus ammatillisen koulutuksen arvioinnin poh
jaksi, kehitettiin työssäoppimisen järjestelmää ja kahden tutkinnon opintoja se
kä rakennettiin näyttöjärjestelmä ammatillisen toisen asteen koulutukseen. 

Koulutuspäällikön työssäni matkasin ympäri Suomea, sain tehdä yhteis
työtä monen organisaation kanssa useita vuosia. Omalla paikallani seurasin ja 
elin mukana organisaatioiden kehitysvaiheita. Monenlaisia vaiheita sisältyy 
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myös koulutusjohtaja- ja vs. rehtorikauteeni: muutosta ja kehitystä, purkamista 
ja rakentamista, erilaisia päiviä isommissa ja pienemmissä työyhteisöissä. Tämä 
kokemusten kirjo on työyhteisöinä ja sen ihmisinä opettanut minulle ammatilli
sen koulutuksen arjen erilaisina aikoina erikokoisissa organisaatioissa ja sen 
yhteisöissä. Näillä kokemuksilla on yhteytensä tutkimukseni metodiseen valin
taani, glaserilaiseen Grounded theoryyn. Halusin haastaa itseni ja kokemukseni 
käytännön toimista ja GT tarjosi mahdollisuuden kasvattaa omaa teoreettista 
sensi tii visyyttäni. 

3.6 Kokonaiskuva aineistosta 

GT -aineistoa käsitellään kokonaisuutena. Rehtoreiden kirjoituksiin tutustumi
sen aloitin tarkastelemalla kunkin teemakysymyksen vastauksia. Harjoittelin 
kategorioiden rakentamista vertailemalla vastausten ilmiöitä ja tapahtumia. 
Työvaihe toimi Glaserin (1978, 56) nimittämänä löyhänä analyysinä, alustavana 
aineistoon tutustumisena. Sen tuloksena minulla oli viisi tiivistä ja myös pääl
lekkäisiä asioita sisältävää teemakarttaa. Seuraavassa esitän teemakysymysten 
vastauksista muodostuneet kategorioiden koosteet. Kokonaisina teemakartat on 
esitetty liitteissä 2-6. Kuvio 2: Miksi ajattelet tulleesi valituksi "Vuoden rehto
riksi"? 

Valtakunnallinen, 
alue�ll1Mn Ja 
yhte!S<llllnen 
kehittäminen 

Tgimh1taoi rehtorina,: 
-laaja-alabUU5:, kOk@lfflUS, usk".allu�� p1nostU$' 

+ 

Oma opisk@lu + 

Palkittu johtajuus -
l·teemakysymys: 

Olin monessa mukana 
0 

•• > aktiivisuus 

Opiskelijan huomaaminen 
- peru�tehtävä 

Mik�i minut palkittiin 
lnnovatilvln@n 
�ehittäjä 

Om,10 organi:;aation toimivuus, mene1-ty:; 
-- . 
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KUVIO 2 Kategorioiden kooste ensimmäisen teemakysymyksen vastauksista 

Seuraavissa kuvioissa ovat teemakysymysten 2-5 koosteet. Mitkä ovat omasta 
mielestäsi ne elämänkaaresi/ -polkusi virstanpylväät tai risteyspaikat, jotka ovat 
johtaneet 'Vuoden rehtori' -valintaan? (Kuvio 3.) Mitkä olivat ne erityistilanteet, 
joissa johtajuus todella punnittiin ja miksi? (Kuvio 4.) Mitkä asiat haluaisit 
oman kokemuksesi perusteella jättää johtajuudesta perinnöksi nuoremmille 
rehtoreille tai koulun johtajille? (Kuvio 5.) Mitä muuta merkittävää haluat tuoda 
esille? (Kuvio 6.) 
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KUVI04 Kategorioiden kooste kolmannen teemakysymyksen vastauksista 
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KUVIOS Kategorioiden kooste neljännen teemakysymyksen vastauksista 
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KUVIO 6 Kategorioiden kooste viidennen teemakysymyksen vastauksista 
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Yksi rehtoreiden kirjoitusten yhteinen teema on rehtoreiden useille tahoille 
suuntautuva aktiivisuus: halu oppia uutta ja halu suhtautua myönteisesti muu
tokseen ja olla osallisena yhteisissä asioissa. Kirjoituksissa rehtorit kertovat te
kemisestä ja kehittymisen halusta sekä ihmisten että asioiden huolehtimisesta ja 
inhimillisyydestä. Vaikka monessa yhteydessä korostui yhdessä tekeminen ja 
yhteisöllisyys, niin rehtorit kohtasivat työssään myös vaikeita asioita. Kirjoitus
ten mukaan niistä puhuttiin yhteisön jäsenten kanssa ja ne selvitettiin. Inhimil

listä mutta vaativaa lähestymistapaa korostaa rehtoreiden selkeä näkemys 
myös itseään kohtaan: tunne itsesi, analysoi tekemisiäsi ja halua johtaa. Löyhä 
analyysi antoi minulle tutkijana kokonaiskuvan aineistosta ja siitä millaisista 
asioista kirjoituksissa kerrottiin. 

Ensilukeminen toi esiin myös rehtorin auktoriteettiaseman ja kirjoitusten 
normatiivisen luonteen. Monista asioista rehtorit kirjoittivat hyvinkin normatii
visesti. Heidän näkemyksensä mukaan tietyt asiat kuuluivat rehtorin työhön 
kuten se, että oli suhtauduttava yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja toimittava 
tietyn järjestyksen mukaan tai ylipäätään oli huolehdittava asioista. Esimerkiksi 
ei saanut pahastua, vaan kaikesta oli löydettävä positiivinen puoli. Rehtorit kir
joittivat, että rehtorin kuuluu kehittää ja kehittyä, on nähtävä pidemmälle kuin 
muut ja on haluttava johtaa. 

Aineiston sanonnat jäivät elämään mielessäni ja monista oli vaikea irrot
tautua. Toisaalta jatkuva kirjoitusten lukeminen auttoi löytämään niistä yhä 
uusia näkökulmia, ja sanontojen viesti yhdistyi myös toisiin tekstiyhteyksiin. 
Aineistosta löytyi myös uusia kerroksia, jotka tasoittivat sanontojen vaikutusta 
ja auttoivat pääsemään analyysin seuraavaan vaiheeseen. Löyhä analyysi saat
toi hieman hidastaa etenemistä, mutta helpotti kokonaisuuden haltuunottoa. 
Eri kirjoituksissa oli paljon samaa. Rehtorit kuvasivat teksteissään samoja ilmi
öitä, tapahtumia ja toimenpiteitä joskus jopa samoin sanoin. Mielenkiintoista oli 
se, että rehtorit saattoivat kirjoittaa samoista asioista täysin eri teemojen yhtey
dessä. Teemakartat kuitenkin helpottivat ominaisuuksien vertailua ja saman
suuntaisten ilmiöiden havaitsemista eri kirjoittajien teksteistä. 
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4 REHTORIT KERTOVAT 

Löyhän analyysin jälkeen jatkoin aineiston lukua. Minulla oli nyt jonkinlainen 
käsitys kokonaisuudesta, mielessäni vertailin ja yhdistin kirjoitusten sisältämiä 
asioita. Tässä vaiheessa en ajatellut hyvää, vaan mieleen nousi muita kysymyk
siä: Mitä nämä rehtorit kertovat? Mistä asioista he kokonaisuutena puhuvat? 
Mitä he oikeasti haluavat sanoa? Vähitellen aloin löytää yhteyksiä, ja kategoriat 
alkoivat rakentua. Aineiston toistuva lukeminen auttoi näkemään siitä entistä 
enemmän (ks. Glaser 1992, 38-48). 

Glaserilaisen induktiivisen GT-prosessin lähtökohta on aineisto, sen omi
naisuudet ja ilmiöt. Analyysin ensimmäinen vaihe on avoin koodaus. Kategori
oiden syntyä ei voi eikä saa pakottaa ennalta määrättyyn muottiin tai olemassa 
oleviin teorioihin. Jos näin menetellään, GT-metodologian mukainen etenemi
nen saattaa vaarantua, sillä näin tehdessään tutkija vie analyysiprosessin pois 
aineiston todellisuudesta (Glaser 1992, 47). Avoimessa koodauksessa aineistosta 
etsitään ja koodataan ensin vain yksittäisiä tapahtumia, lauseita tai asioita, jotka 
ryhmitellään ja joita vertaillaan keskenään. Tavoitteena on löytää asioiden yh
teyksiä ja samankaltaisia ilmiöitä. On kuitenkin tärkeää, että tutkija koodaa 
kaikki ilmiöt, jotka aineistoon sisältyvät ja käsittelee koostetta myöhemmin 
oman teoreettisen sensitiivisyytensä avulla. (Mts. 48.) Löyhä analyysi oli paljas
tanut kokonaisuuden, mutta teemakysymyksittäin. Nyt etsintä kohdistui koko 
aineistoon ja sen samankaltaisuutta osoittaviin ilmiöihin tai teemoihin. Vähitel
len vertailu tuotti tulosta ja kategoriat alkoivat muodostua. Annoin kategorioil
le nimet suoraan rehtoreiden kirjoituksista. 

Aineistosta hahmotin ensin viisi, sitten kuusi ja viimein seitsemän katego
riaa. Ne ja niiden alakategoriat ominaisuuksineen esitellään tässä luvussa. Ka
tegoriat ovat tasa-arvoisia esittämisjärjestyksestä huolimatta. Avoimen (sub
stantiivisen) koodauksen seitsemän kategoriaa ovat kuviossa 7. 



Rehtorius on 
inst:ituutio 

Rehtori on esimies 

Reht:ori kehittää 
ja kehittyy 

Rehtori luo ilmapiirin 
ja suunnan 

"VUODEN REHTORIT" 

KERTOVAT 
Rehtori on 
persoona 

Rehtori huomaa ja 
huomioi perustehtävän 

KUVIO 7 Avoimen koodauksen kategorioiden kooste 

Rehtori johtaa muutosta 
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Kategoriat järjestyivät kuvion 7 mukaiseen muotoon jo tutkimuksen alku
vuosina. Myöhemmin tarkensin joitain nimiä. Kategorioissa on myös päällek
käisyyttä, sillä jotkut ilmiöt voivat kuulua samanaikaisesti useampaan katego
riaan. 

4.1 Rehtori kehittää ja kehittyy 

Jokainen rehtori kirjoitti kehittämisen ja kehittymisen merkityksestä myös itse
ään koskien. Kirjoituksissa mainittiin omasta esimerkkinä olemisesta, elinikäi
sestä oppimisesta ja kannustuksen tärkeydestä. Rehtorin omaan kehittymiseen 
liittyvä alakategorioiden kooste on kuviossa 8. 

Hän huolehtii 
itsestään 

Sain kehittämisainek.sia 
myös itselle 

t etuoikeutettua 

KUVIO 8 Kategorian 'Rehtori kehittää ja kehittyy' alakategorioiden kooste 

Rehtorit kertoivat olleensa kiitollisia opettajilleen ja esimiehilleen, jotka 
olivat myönteisesti kannustaneet heitä urakehityksessä tai tukeneet rehtorin 
työssä. He kertoivat myös omasta rehtorikouluttajana toimimisestaan ja sen 
myönteisistä vaikutuksista omaan oppilaitokseen, rehtorin työhön ja siinä jak
samiseen. Kirjoituksissa kuvattiin myös itsestä huolehtimisen ja terveen itsek
kyyden tärkeyttä. 
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4.1.1 Aktiivinen, elinikäinen opiskelija 

Koko ajan tulee kehittää itseään. Ei pidä tuudittautua tunteeseen, että vuosien muka
naan tuoma kokemus riittäisi.44 Jokaisesta kirjoituksesta näkyi osaamisen arvostus: 
osaamisen huomioiminen, huomaaminen ja kehittäminen myös omassa henki
lökohtaisessa elämässä. Rehtoreiden mielipiteissä korostui pätevyyden ja kel
poisuuksien merkitys. Kuitenkin pätevöidyin ja pääsin ammattioppilaitokseen ja suo
ritin vaadittavat kelpoisuudet. Kelpoisuuksien saavuttamisen ohella rehtorit olivat 
opiskelleet myös omaehtoisesti. Suoritin yliopistotutkinnon ammattikasvatukseen 
suuntaavassa maisteriryhmässä. Huomasin tähtääväni kasvatustieteen maisterin tut
kintoon. Olin ensimmäisiä rehtoreita ammattikasvatuskentällä, jotka väittelivät. Rehto
rin tehtävässä edellytetään itsensä kehittämistä. 

jo kotona kannustettiin, omat valinnat elämänkaaren eri vaiheissa 

on ollut etuoikeutettua saada opiskella 

opettajankoulutus ja kannustus sen aikana 

koko ajan tulee kehittää itseään, vuosien tuoma kokemus ei riitä 

rehtorin tehtävässä edellytetään itsensä kehittämistä 

jatkuva kouluttautuminen työn ohella, työyhtelsökoulutukset 

kansainvälinen Johtajakoulutus ja työkokemus 

lutusjärjutelmiin liittyvä tutkimus 
' 

Johtoryhmän koulutukset ja yhteiset oppilaitoksen toimintaa 
koskevat kehityshankkeet 

rehtorikoulutukset. koilegarehtoreiden tutorointi 

pidä huoli, että syvällisen tiedon ja osaamisen arvostus säilyy 

KUVIO 9 Alakategorian 'Aktiivinen, elinikäinen opiskelija' ominaisuudet 

Rehtorin ammattiin kuuluu kirjoitusten perusteella opiskelu, kehittämi
nen, kehitysmyönteisyys, itsestä huolehtiminen ja ajan tasalla olo. Alakategori
an 'Hän on aktiivinen, elinikäinen opiskelija' ominaisuudet kuviossa 9 osoitta
vat, että osaamisen arvostaminen sisälsi myös oman opiskelun. Kirjoituksissa 
mainittiin esimerkiksi muuttuneiden tai puuttuvien kelpoisuuksien suorittami
nen. Osalle rehtoreista opiskelu oli liittynyt kokonaan uuteen vaiheeseen elä
mässä. Opiskelu oli ollut määrätietoista pitkän ja vaativankin täydennyskoulu
tuksen tai jatko-opiskelun aloittamista ja asetetun päämäärän saavuttamista. 
Kannustaminen mainittiin useissa kirjoituksissa. Siihen otettiin kantaa myös 
hyvin pitkällä aikavälillä: jo kotona kannustettiin tai että on ollut etuoikeutettua 
saada olla mukana - oppia ja opiskella. Meitä oli maalaistalossa kaksi veljestä. Ajat-

44 Luvusta neljä tutkimuksen loppuun saakka kaikki kursiivilla merkityt tekstit ovat 
lainauksia aineistosta. Kursivoidun tekstin sisällä olevat sulut ovat kirjoittajan. Eri 
kirjoittajien tekstit on eroteltu toisistaan kahden väliviivan (--)avulla. Paikkakuntien 
tai koulutusalojen nimien kohdalle olen vaihtanut sellaisen ilmauksen, joka takaa kir
joittajan anonymiteetin. 
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telin jo silloin, että tähän jää vain toinen. Koska veljeni ei lähtenyt opiskelemaan, tein 
ratkaisuni ja lähdin. 

4.1.2 Kouluttaja 

Opiskelu ja itsensä kehittäminen on ollut kiinteä työhön kuuluva osa, joka on vie
nyt myös omaa aikaa. Kouluttautuminen on myös antanut melkoisen määrän itse
tuntoa. Merkittäviksi rehtorit kokivat oman organisaation pitkäkestoiset koulu
tukset, joissa on yhdessä kehitetty oppilaitoksen toimintaa kokonaisvaltaisesti. Tär
keiksi koettiin myös rehtoriryhmien seminaari- ja koulutustilaisuudet. Niissä on 
ollut mahdollisuus tavata kollegoja, vaihtaa kuulumisia sekä saada tai antaa 
konsultointiapua. Kollegarehtoreiden tutorointi on ollut joskus suorastaan tilanteen 
ainut pelastaja. Kooste alakategorian 'Hän toimii kouluttajana' ominaisuuksista 
on kuviossa 10. 

Tunnett::uutta 

koululle 

lähdin rehtorikou lutt,ajaksi 
olin käytetty luennoitsija 
pidin melkoisen määrän esitelmiä 

� olin tutor
,. 

ment:.or
,. 

luottomies t 
kävin oph:n koulutuksissa luennoimassa 
kou tutu ksen kehfttämistehtävissä 
valtakunnallisesti ja a lueellisesti 

hoidin työhön liittyvät opinnäytetyöt 

KUVIO 10 Alakategorian 'Kouluttaja' ominaisuudet 

Omasta opiskelu- ja kehittymismyönteisyydestään rehtorit useassa yhtey
dessä kiittivät aikansa kouluttajia, opettajaopiston opettajia ja rehtoreita sekä 
heidän kannustustaan. Osansa saivat myös innostavat kollegat ja kunkin oman 
rehtoriverkoston jäsenet. Heidän ja erityisesti vanhemman polven kannustus ja 
myönteinen palaute koettiin hyvin merkittäväksi "Vuoden rehtoreiden" urake
hityksessä: 

17-18-vuoden ikäisenä oli ammattihaaveenani kouluttautua poliisiksi. Silloiset opettajani saivat
minut houkuteltua hakemaan seminaariin. - - Opettajaopiston rehtorin ja sittemmin AKH:n pää
johtajaksi ylennetyn Seppo Oinosen isällinen kannustus, mutta myös ankarahko kasvatus opetta
jan, kasvattajan ja rehtorin tehtäviin. - - Sain valtavan tuen myös Ammatillisen opettajaopiston
rehtori Hellä Silomalta. - - Rehtorin viran hakeminen tapahtui edellisen rehtorin kehotuksesta ja
valmistauduin siihen suorittamalla opettajakoulutuksen.

Mentorointi oli luonteva osa rehtoriverkoston toimintaa. Sitä arvostettiin 
ja siitä mainittiin kiittäen vielä pitkän ajan jälkeen. Omaan kehittymiseen koet
tiin kuuluvaksi muutakin kuin suoritetut tutkinnot tai koulutusohjelmat. Moni 
palkittu rehtori oli toiminut kouluttajana esimerkiksi Opetushallituksen koulu
tuksissa. Pidin melkoisen määrän esitelmiä valtakunnallisissa, alueellisissa ja paikalli
sissa koulutus- ym. tilaisuuksissa. Saavutimme sillä tunnettuutta koululle, siitä tuli 
ikään kuin sädekehä. Kylkiäisenä koulutuksista sain varsinkin uusien rehtoreitten 
tutor/mentor tyylisen luottomiehen roolin. Se tietenkin antoi myös itselle kehittä
misaineksia. 
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4.1.3 Itsestään huolehtija 

Henkilökohtaisesti merkittävä tapahtumasarja alko( kun kävin ensimmazsen kerran 
elämässäni lenkillä. Kehittymiseen ja kehittämiseen liitettiin myös itsestä huoleh
timinen. Siitä kerrottiin esimerkiksi uutena vaiheena elämässä ja mainittiin mo
nissa kirjoituksissa: on annettava aikaa myös itselleen, perheelleen ja harrastuksilleen. 
Ole itsekäs! Muista pitää huolta itsestäsi. Erota työ ja vapaa-aika. Hyvinvoiva rehtori 
jaksaa paremmin, siitä ei ole ainakaan haittaa työyhteisölle. Alakategorian 'Hän huo
lehtii itsestään' ominaisuudet ovat kuviossa 11. 

omaan kuntoiluun panostaminen 

ole- itsekäs
:, 

pidä huoli itsestä.si 

ole terveellä tavalta itsekäs 

anna aikaa itselle, perheelle ja harrastuk.sllle 

erota työ ja vapaa-aika 

käy peilin edessä ,. kat.so kokonaisuutta.: 
näytänkö minä rehtorilta? 

KUVIO 11 Alakategorian 'Itsestään huolehtija' ominaisuudet 

Rehtorit näkivät itsestä huolehtimisen hyvin laaja-alaisesti ja kokonaisval
taisesti. Myös odotukset rehtoria kohtaan olivat moninaiset. 

4.2 Rehtori on persoona 

Olen innostunut näistä tehtävistä. Olin näissä ammattikasvatushallinnon ja ammattioppilai
tosten edunvalvonnan tehtävissä saavuttanut arvostusta. - - Olen ollut aktiivinen toimija 
myös rakennettaessa ammatillisen koulutuksen ja lukioiden yhteistyötä tällä alueella. Taustal
la oli liike-elämän pelisääntöjen tuntemus. Luulen, että tämä on ollut tärkeä menestystekijä 
urakehityksessäni. Vastuullisten tehtävien hoitaminen liike-elämässä opetti toimimaan mää
rätietoisesti ja luottamaan omaan intuitioon. 

Kirjoittajat arvioivat itseään ja antoivat myös neuvoja. Rehtoriuden koettiin 
henkilöityvän ja konkretisoituvan aina toiminnan kautta. Rehtorit kirjoittivat 
henkilön, persoonan vahvasta merkityksestä oppilaitokselle ja sen tunnetta
vuudelle. Rehtoriin henkilönä liitettiin ominaisuuksia, joita ympäristön sanot
tiin sekä odottavan että vaativan. Rehtorius oli menneinä aikoina kovin miehi
nen ammatti. Kategorian, 'Rehtori on persoona' alakategorioiden kooste on ku
viossa 12. 



Ei pidä olla liian 
hienohilpiä.inen 

Rehtori on persoona 

Tärkeintä on olla 
ait:o inhimillinen 
ihminen 
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KUVIO 12 Kategorian 'Rehtori on persoona' alakategorioiden kooste 

Rehtorikaarti oli kovin mies- ja insinöörivaltainen. Aineistossa mainittiin kui
tenkin hyvin erilaisia rehtoritaustoja. Mukana oli yhteisten aineiden opettajia ja 
yksi nainen. Näin jälkeenpäin tuntuu myös merkittävälle olla silloin nainen. Meitä 
naisjohtajia oli tullut edellisellä vuosikymmenellä reilu kymmenkunta mukaan toimin
taan. 

4.2.1 Itsensä tuntija 

Johtajuus ja sen muodot ovat persoonakohtaisia. Oleellista on kuitenkin, että rehtorina voivat 
menestyä hyvin erilaiset persoonallisuudet. Ratkaisevaa on, että rehtori osaa hyödyntää omat 
persoonalliset vahvuutensa ja tiedostaa omat persoonalliset heikkoutensa. - - Ole oma itsesi! 

Aineistossa on mainintoja henkilökohtaisista ominaisuuksista ja niiden merki
tyksestä sekä itselle että oppilaitokselle. Maininnat sijoittuivat elämänkaaren eri 
vaiheisiin. Alakategorian 'Hän tuntee itsensä' ominaisuudet ovat kuviossa 13. 

ole oma itsesi, opettele tuntemaan itsesi 
hyödynnä omat vahvuutesl, tiedosta omat heikkoutesf 
selvitä mihin johtajuustyyppiin kuulut 
johtajuus ja sen muodot ovat persoonakohtaisfa 
jo kotona opittiin ihmiskäsitys ja oikeudenmukaisuus 

'{ kasvoi itsensä kehittämisen ja päämäärätietoisuuden tahto � 
veljeni jäi tilalle, minä lähdin opiskelemaan 

rehtorin rooleja ovat kehittämisjohtaja, konsultti, 
rahapäällikkö, visionääri, kuuntelija, keskustelija, 
neuvottelija, valmentaja, arvioitsija, palautteen 
antaja, suunnannäyttäjä, markkinoija, ilmapiirijohtaja 

KUVIO 13 Alakategorian 'Itsensä tuntija' ominaisuudet 

Rehtoreiden kirjoitukset alkoivat jo lapsuudesta: opittiin ihmiskäsitys, opit
tiin oikeudenmukaisuus, kasvoi itsensä kehittämisen ja päämäärätietoisuuden tahto. 

Opettavaisia vaiheita on sijoittunut myös rehtoriaikaan. Esimerkkeinä mainit
tiin isojen muutosten ajanjaksot, organisaation uudelleen rakentamiset, uusien 
koulujen perustaminen sekä vaikeina koetut koulujen rakentamisvaiheet. 
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Nyt ajatellen uuden koulun rakentaminen oli johtajuuteni kasvun tärkein vaihe. Se antoi var
muuden siitä, että asioita voi oppia matkan varrella, kaikkea ei tarvitse tietää, voi kysellä. Tarvi
taan hyvät tutorit (kollegarehtorit), selkeät vision ja tien osoittajat sekä oman henkilöstön vahva 
tahto tehdä työtä yhdessä. Raamit on antanut kansallinen koulutuspolitiikka. Siinä se on jatkuvas
sa oppimisessa ja verkostoitumisessa. 

Jokainen rehtori on aikanaan aloittanut alusta. Kaikki oli uutta, enhän ollut 
koskaan ollut tekemisissä oppilaitoksen hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon tai 
muun opetushallinnon kanssa. Rehtorit kirjoittivat, että työssä on sopeuduttava 
lukuisiin rooleihin, otettava kantaa tai oltava muuten vain mukana. Kirjoituk
sissa mainittiin useita rooleja. Rehtorit kokivat, että heiltä odotettiin ja myös 
vaadittiin paljon. Oli pyrittävä olemaan vilpittömästi kiinnostunut ihmisistä ja hei
dän tekemisistään. 

4.2.2 Halukas johtamaan 

Kirjoituksissa toistui maininta: on haluttava johtaa. Mielestäni yksi keskeinen lähtö
kohta yleensäkin johtamiselle on halu johtaa ja vaikuttaa asioiden kulkuun. Rehtorei
den mielestä johtajuudella oli selkeä sijansa ja tehtävänsä, kuten alakategorian 
'Hän haluaa johtaa' ominaisuudet osoittavat kuviossa 14. Johtamisella (päätöksil
lä) tai johtamattomuudella (päättämättömyydellä) vaikutetaan aina toiminnan ilmapii
riin. Siksi vaikutuksia tulisi aina arvioida etukäteen monesta näkökulmasta. Johtami
seen kuuluu päätösten tekeminen - usein ristiriitaisessa paineessa. Oli tärkeää tuntea 
itsensä, mutta myös oma henkilöstönsä ja heidän toimintatapansa. Yhteisölli
syys ja yhteisöjen oppiminen olivat merkityksellisiä kulttuurisia kysymyksiä. 

Pitää pystyä luomaan elämää 'omien joukkojen' kanssa, heidän keskellään, mutta kuitenkin edellä 
kulkien ja suuntaa luoden. Tänä päivänä vähätellään johtajuutta. Usein kuulee sanottavan, että 
asiantuntijaorganisaatiota ei voi johtaa. Jokainen talo emäntänsä ja /tai isäntänsä tarvitsee. 

Häneltä on laaja 
t:oimi nt:ak.ent:tä 

yky vakuuttaa johdettavat 

� enkinen ja maant;ete-ellinen liikkuvuus 

kiinnostus ottaa kantaa, vakuuttaa 

on seurattava asioita
,,, 

oltava mukana 

kentän tuntema ja tunteva 

naisrehtort, '"Pohjan akan tarmo·· 

avoin uusille ajatuksille 

KUVIO 14 Alakategorian 'Halukas johtamaan' ominaisuudet 

Tärkeäksi mainittiin johtamisen tunnustaminen ja hyväksyminen. Yksin 

tekeminen on mahdotonta. Monet kirjoittajista olivat tuoneet esille halun johtaa 
ikään kuin perustana koko rehtorin työlle. Olennaista on kysyä: Miten haluan 
johtaa? Mihin perustan päätökseni? 

Päätös, joka tuntuu jostakin hyvälle, oikeudenmukaiselle ja tasapuoliselle, tuntuu toisesta 
täysin päinvastaiselle. - - Selviytymiseen ei ole olemassa minkäänlaista ohjetta. Ainoana kei
nona on: mitä vaikeampi ratkaisu on tehtävä, sitä avoimemmin se valmistellaan ja käsitellään 
etukäteen ihmisten kanssa. Niiden, joita se koskee tai tulee koskemaan. On toimittava uskot-
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tavasti. Seuraavallakin kerralla toimitaan samojen periaatteiden mukaisesti. Päätösten enna
lwitavuus (riippumatta henkilöstä/henkilöistä tai asioista) on yksi turvallisuuden ilmapiiriä 
rakentava tekijä. 

Kaikki päättäminen vaatii tietoa, asioiden seurantaa ja niissä mukanaoloa. 
Kirjoittajien mielestä päättämättömyys ja johtamattomuus olivat johtamisen 
väärinymmärtämistä: silloin pitäisi tunnustaa oma heikkoutensa ja uskaltaa siirtyä 

muihin tehtäviin. Hallinnossa, erityisesti luottamusmieshallinnossa, näkyi tätä 
päättämättömyyttä: teetetään selvityksiä ja asetetaan työryhmiä. Rehtoreiden mieles
tä tällöin todellisuudessa asioita vesitetään tai siirretään tulevaisuuteen, mahdollisesti 
kokonaan unhon yöhön. Rehtorit kirjoittivat omasta johtajuudestaan vahvan ja 
myös monipuolisen työkokemuksen perusteella: minulla ei ollut missään vaihees
sa ongelmia omatoimisten ratkaisujen löytämisessä. Kirjoituksissa oli erityisen ar
vostavasti otettu kantaa monipuoliseen kokemukseen elinkeinoelämässä ja kan
sainvälisissä toimintaympäristöissä. Oma työkokemus oli koettu merkittäväksi 
tekijäksi ja perustaksi esimerkiksi taidolle tehdä itsenäisiä ratkaisuja. Menneinä 
vuosikymmeninä oli ollut toisin: kentällä toimi rehtoreita, jotka olivat keskusvi
rastomaisen kulttuurin tuotteita. Pelin henki oli se, että oppilaitoksessa ei voitu käyttää 
kovin suurta harkintavaltaa. Ja kuitenkin rehtorilla täytyi olla perspektiiviä. 

4.2.3 Yksin ja yksinäinen 

Monta kertaa ja monissa tilanteissa rehtori jäi yksin. Hän jää yksin, vaikka näkee 

linjansa oikeana päättäessään esimerkiksi kehittämistä vaativista asioista. Rehtori 
on aika yksinäinen työpaikallaan vaikka olisi kuinka humaanikin. Hänen on vaikea löy
tää työnohjaajaa. Hän otti vastaan purkaukset ja piti linjansa. Olen ollut vaikutta
massa ja joutunut myös toteutuneiden muutosten johdosta 'syntipukiksi'. Alakatego
rian 'Hän on yksin ja yksinäinen' ominaisuudet ovat kuviossa 15. 

On joutunut 

kun seisot yksin tuulessa, kuraa tulee 
kasvoille.,. etkä voi vastata samalla mitalla 

kun jää yksin ja näkee linjansa 
oikeana, - vastustuksesta huolimatta 

osittain olen joutunut: toteutuneiden 
muutosten johdosta syntipukiksi 

olen niin usein ollut yksin ja 
yksinäinen toisinajattelija 

muutostilanteissa johtajuus mitataan 

KUVIO 15 Alakategorian 'Yksin ja yksinäinen' ominaisuudet 

Johtamisella ja päätöstenteolla on omat seurauksensa. Johtajuutta tarvit
tiin, mutta sitä myös punnittiin - erityisesti vaikeissa muutostilanteissa. Rehtori 
jäi usein yksin. Hän joutui toimimaan myös puun ja kuoren välissä. Arvokas 
ominaisuus oli olla hermostumatta ja yrittää selviytyä tilanteessa, jossa seisot 
yksin tuulessa, kuraa tulee kasvoille, etkä voi vastata samalla mitalla. Roolien ristiriita 
saattoi myös vaikeuttaa toimia. Tämä on ollut sellainen prosessi, jossa olen ollut 
monet kerrat yksin ja yksinäinen toisinajattelija. Eikä silloinkaan saisi olla liian hie-
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nohipiäinen. Yhteiset koulutukset mainittiin eräänä apukeinona: rehtori oli toisen 
rehtorin työnohjaaja. Se toimi hyvin. 

4.3 Rehtori johtaa muutosta 

Muutosten vauhti näytti ja näyttää kiihtyvän. On seurattava ja mahdollisuuksien 
mukaan oltava mukana, mitä ammatillisen koulutuksen kentässä on tapahtumassa. On 
oltava avoin uusille ajatuksille. Kuka jaksaa olla innostunut ja täysillä mukana ko
ko ajan? Haaste on sitten vielä siinä, että muutostilanteissakin saadaan henkilöstön 
innostus ja kehittämishalu säilymään ja voidaan tarjota kaiken aikaa myös uusia haas
teita riisuttujen rönsyjen tilalle. Aineistossa kuvattiin muutosta ja kehitystä hyvin 
monella tapaa ja monen asiayhteyden kautta. Muutos ja sen mukainen kehitys 
keskittyy tässä kategoriassa päällimmäisenä oppilaitokseen, organisaatioon ja 
sen toiminta-alueisiin. Kirjoittajien mielestä rehtorin oli pidettävä sekä itsensä 
että oppilaitoksensa ajan tasalla, seurattava yhteiskunnan kehityskulkua ja teh
tävä siitä johtopäätöksensä. Muutosten markkinoinnissa ja johdonmukaisessa toteu
tuksessa on joutunut panemaan itsensä likoon ja hoitamaan asioita joskus vastoin suu
ren enemmistön kantaa. Kategorian 'Rehtori johtaa muutosta' alakategorioiden 
kooste on kuviossa 16. 

yhteiskunnasta 

Hänellä riittää 
innovatiivisuutta 

Hän on Innostunut 
sekä työyhtels:östään 
että sen 
kehittämisestä 

KUVIO 16 Kategorian 'Rehtori johtaa muutosta' alakategorioiden kooste 

Rehtorin monipuolinen tehtäväalue ja aktiivisuus koulun kokonaisuuden 
kehittämisessä ovat esillä tässä kategoriassa. Kirjoituksissa oli mainintoja erilai
sista kehittämistoimista. Oli osallistuttu valtakunnallisiin kokeiluihin ja hank
keisiin, oltu mukana kilpailuissa ja erilaisissa tapahtumissa. Näillä oppilaitos oli 
saanut näkyvyyttä ja kantovoimaa sekä uusia mahdollisuuksia opiskelijoille. 
Henkilöinä rehtorit olivat kehittäneet luottamustoimillaan ja omalla aktiivisuu
dellaan myös koulutusalojaan sekä alueellisesti että kansallisesti. 
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4.3.1 Innovatiivinen työote 

Rehtori on oppilaitoksen pääkehittäjä. Jos rehtorilla on menossa monta kehitysasiaa, ei maail
ma kaadu, jos yksi asia epäonnistuu - kaksi saattaa onnistua. Tämä pitää yllä niin talossa 
kuin itse rehtorillakin innovatiivista työmotivaatiota ilman suuria pysähdyksiä. - - Hanki tie
toa koulutuspoliittisista tahtotiloista. Historiaa on ainakin 30 vuotta. Lue lisäksi jotakin tule
vaisuuden tutkimuksen raportteja. Sitten 'annat vain palaa', mutta pidä pää kylmänä äläkä 
ala kenenkään orjaksi. 

Yhden rehtorin kirjoituksessa mainittiin, että minulla oli ennustajaukon kyseen
alainen maine. Oppilaitos oli mukana monissa valtakunnallisissa kokeiluissa, ja 
rehtori itse toimi monien kehittämismuistioiden kirjoittajana, oli aktiivinen uu
sien toimintamallien kehittäjä paitsi omassa oppilaitoksessaan myös koko maa
kunnassa ja sen ulkopuolellakin. Mainintoja ovat: osastonjohtajien johtamistai
dolliset koulutukset, koulutuksen ja työelämän yhteistoimintatempaukset, pal
velualojen kansainvälinen projekti ja työpaikkakoulutuksen ja oppilaiden työ
hönsijoittumisen arviointiprojekti. 

Rehtoriverkostot toimivatkin alueellisina yhteisten kokeilujen toimeenpa
nijoina. On oltava tuulien haistelija. Oppilaitoksessa aloitettiin vastustuksesta 
huolimatta yhteistyö lukion kanssa. Toisaalla oli aloitettu systemaattinen laatu
työ, koulun kerhotoiminta ja urheilijoiden ammatillinen koulutus. Koulu oli 
aktiivisesti mukana kilpailuissa. Alakategorian 'Hänellä riittää innovatiivisuut
ta' ominaisuudet ovat kuviossa 17. 

Hänellä riittää 
innovatiivisuutta 

mukana valtakunnallisissa kokeiluissa 

kehittämismuistioiden kirjoittaja 

minulla oli ennustajaukon kyseenalainen maine 

aloitimme laatutyön 

olimme kilpailuissa mukana 

organisoimme koululle kerhotoiminnan 

saimme kaksoistutkinnon alkuun 

aloitimme kansainvälistymisen jo varhain 

mukana hanketoiminnassa 

oppilaitoksen ja yritystoiminnan verkostojen kehittäminen 

KUVIO 17 Alakategorian 'Innovatiivinen työote' ominaisuudet 

Rehtorit olivat innovatiivisia kehittäjiä. Jo varhain aloitettiin erityisopetus ja 
syrjäytymisen torjunta, kehitettiin turvallisuusalan koulutus ja sovitettiin kult
tuurin opetus ammatillisiin opintoihin. Myös oppilaitoksen kansainvälistymi
nen alkoi varhaisessa vaiheessa, vaikka kontrasti Pariisin ja pienen paikkakunnan 
välillä oli monien mielestä suuri. 

4.3.2 Innostunut sekä työyhteisöstään että sen kehittämisestä 

On mahdoton ajatus, että vuoden rehtoriksi valittaisiin henkilö, jonka johtama organi
saatio ei olisi toimiva ja ainakin omalla alueellaan tunnettu menestyvänä oppilaitokse-
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na. Kehitysmyönteinen toiminta oli tyypillinen piirre palkittujen rehtoreiden 
kouluille. Olen myös panostanut työhöni 1 sata lasissa 1• Silloinen aika oli luonteelleni
sopivaa ammatillisen koulutuksen uudistamisen ja kehittämisen sangen kyntämätöntä 
sarkaa. Muutosprosessi oli välttämätön. Näin totesivat eri tavoin useat kirjoittajat. 
Valtakunnallisiin kokeiluihin osallistuttiin mielellään. Toimintamme on vienyt 
minut ja organisaationi mukaan useisiin valtakunnallisiin ammatillisen koulutuksen 
kehittämishankkeisiin. Niistä tullut myönteinen julkisuus vaikutti myös valintaani 
vuoden rehtoriksi. 

Monet mainitsivat opetuksen sisällön laajentuneen. Aloitettiin uusia pe
rustutkintoja sekä erityisopetusta. Opetukseen sisällytettiin uusia painotuksia 
kulttuurista, musiikista ja urheilusta. Ammatilliset taitokilpailut laajenivat kos
kemaan useampia ammattialoja. Opiskelijoille mahdollistui kaksoistutkinnon 
suorittaminen oppilaitosten lukioyhteistyön kautta. Alakategorian 'Hän on in
nostunut sekä työyhteisöstään että sen kehittämisestä' ominaisuudet ovat kuvi
ossa 18. 

Hän on lnnoslUriut 

sekä työyhteisdstää n 

.ett� sen 

keh1tt�mls.eslll 

halukas kalkkerrn uut<111n Ja mihin olen ryhtynyt. slth&n ol@n panostanut l&y111l� l
tuor�ena rthtorln� tilin ratk8i!un ryhty� panosta.m11111, volmakkustl lututyl:lh!ln l

1 f Arvioin, tttK tulusjohtamtnon olt�I vmln käyttl:lkelpolnen vHtl!kt!hys }rl oppilattoksen kehjttärnl�välineeksi 
V tulostavc;1itteiden aseUamisen lisäksi alettiin o,petella tulosten arviointia l

"" Opetus�allih1befl johdoll� oppilaitpksessamrne toimi e11}i111rnäirien arviointiin liittyvä hanke l
ennakointihanke toi varsin runsaasti ·Julkisuutta oppilaitckselle !

lf mate1tien suunnittelun 111ttekehyi Ja bolancecl M:on� card 1ul1vat opp1laltoksen 
l l työkalupakkliri 90-luvulla, kun tuli saada ote laajentuneen kuntayhtymlln Johtamiseen
N olon ollut luom�m, laajH oppllatto�ttln Ja yrltyselMmlin VMkostoa l
N vnltt!lmme mu� llkln, erltyl�op0tulmin Ja turv11ll1suus11lan koulotuksen l
\J ka.k!olstutklnto �loit�ttttn opett�Jieh �a!tLutuksena huolimatta 1

KUVIO 18 Alakategorian 'Innostunut sekä työyhteisöstään että sen kehittämisestä' ominai
suudet 

Opiskelijoiden ja opettajienkin haasteeksi ovat viime vuosina nousseet eri 
koulutusalojen taitokilpailut, joiden avulla tavoitellaan paitsi parempaa ammat
titaitoa myös näkyvyyttä koululle. Rohkeus lähteä mukaan ei ole ollut itsestään 
selvää, siksikin asian mainitsivat useat kirjoittajat, samoin kuin kansainvälisen 
toiminnan aloittamisen. Molemmat toiminnot lisäävät opiskelijoiden motivaa
tiota sekä mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä ammatissa. Toimintojen välilliset 
vaikutukset opiskelijalle voivat olla hyvinkin merkittäviä. 

Kehittämistoimista kirjoittaessaan rehtorit mainitsivat myös opetussuun
nitelmatyön ja verkostot elinkeinoelämään. Nämä osa-alueet olivat koulun toi
mia opiskelijan ja koulun perustehtävän - oppimisen - hyväksi, samoin monissa 
kirjoituksissa mainittu koulun laatutyö, jota rehtori johtaa. Rehtorit kirjoittivat: 
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älä hukkaa motivaatiota. Hae se vaikka mistä. Rehtorin työ ei tuo tuloksia, jos et itse 
uhku intoa ja ole tärkein ammatti-ihmisen malli talossa. 

4.3.3 Mukana myös alueen ja koulutusalan kehittämisessä 

Koulutus on osa yhteiskuntaa ja toimii sen säännöillä. Oppilaitos ei saa olla mi
kään irrallinen saareke muusta yhteiskunnasta. Rehtorin tulee seurata aikansa yhteis
kunnallista kehitystä laajemminkin ja tehdä siitä oikeat johtopäätökset. Ammattikor
keakoulukysymykset olivat esillä myös palkitun rehtorin työssä. Yhden rehto
rin mielestä juuri ne olivat merkittävin johtajuuden punnintatilanne: opistoasteen tie 
ammattikorkeakouluun, joka vei minutkin sen johtoon. Kirjoituksissa mainittiin asi
oita, joita 1990-luvun suomalaisen koulutuspolitiikan vaiheista muistetaan pit
kään. 

Oli mielenkiintoista olla mukana luomassa ammattikorkeakoulukonseptia. Halusin olla rakenta
massa juuri näiden tiettyjen alojen korkeakoulua. Mitä tämä opetti? Sen, että määrätietoinen pitää 
olla ja tavoitteeseensa pitää pyrkiä sinnikkäästi. Yhteistyö on kuitenkin ainut valtti hoitaa maa
kunnallisia asioita. Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen menee yksittäisten oppilaitosten omien 
itsekkäiden pyrkimysten edelle. 

Alakategorian 'Hän on mukana myös alueen ja koulutusalansa kehittämi
sessä' ominaisuudet ovat kuviossa 19. 

maakunnallinen vaikuttavuus 

oppilaitoksen koulutusalan kehittäminen 

Koulutus et saa olla m'Skää,.J I ammat:t.ikorkeakoulun kehittäminen 
.trrattinen saareke muusta 1

1

' 
yht.eiskvnnasta ! ukana opettajakoulutuksen kehittämisessä 

Hän on mukana 
myös alueen ja 
koulutusalansa 
kehittämisessä 

Määrätietoinen 
pitää oUa 

oman organisaation jatkuvaan kehittämistyöhön 
ja sen ylläpitämiseen osallistuminen 

ei huonous, vaan muutosprosessin välttämättömyys 

pitkäjänteiset toisen asteen ammatillisen 
kou iutuksen kehittämtstehtävät 

olimme myös muslikkloppilaitos, aloitimme 
erityisopetuksen ja turvallisuusalan koulutuksen 

liitimme kulttuurin ammattiopetukseen 

koulutuksen laadun kehittäminen 

kahden tutkinnon opinnot alkuun 

valtakunnalliset kokeilut 

KUVIO 19 Alakategorian 'Mukana myös alueen ja koulutusalan kehittämisessä' ominaisuudet 

Monilla paikkakunnilla rehtorit ovat olleet kehittämässä alueellista am
mattikorkeakoulua. He kirjoittivat osallistumisestaan ammatillisen opettajakou
lutuksen ja eri koulutusalojen kehitystyöhön. Toiminnoilla oli heidän mieles
tään saatu myös maakunnallista vaikuttavuutta ja arvostusta ammatilliselle 
koulutukselle. Yhteistyöllä oli kehitetty paitsi oman oppilaitoksen toimintaa, 
myös maakunnallista yhteisöllisyyttä ja oppilaitosten koulutusalojen toimintaa 
kansallisella tasolla. 
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4.3.4 Muutoksen organisoija ja johtaja 

Palkitut rehtorit olivat mukana moninkertaisissa muutoksissa. Useissa tilanteis
sa heidän johtamansa oppilaitos laajentui ja heidän oma vaikutusvaltansa li
sääntyi. He olivat toimineet neuvottelijoina ja ratkaisijoina myös monissa vai
keissa tilanteissa. Alakategorian 'Hän organisoi ja johtaa muutosta' ominaisuu
det ovat kuviossa 20. Valtakunnassa oli oppilaitosten lakkauttamisuhka. Kaksi kun
tayhtymän oppilaitosta oli Opetushallituksen lakkautuslistalla. Minun roolini oli uskon 
ja toivon ylläpitäminen oppilaitoksissa ja kireät pitkäaikaiset neuvottelut eri tahojen 
kanssa. Oppilaitokset ovat edelleen elossa. 

Monella paikkakunnalla koulujen kunnallistaminen toteutui 1995. Laajassa kuntayhti;mässä 
hallinnolliset päätökset toteutuivat yllättävän nopeasti. Tämän jälkeen oppilaitos jäi kuitenkin 
hyvin yksin rakentamaan uutta koulukulttuuria ja luomaan uutta yhtenäisyyttä pirstoutu
neessa tilanteessa. Yhdessä silloisen oppilaitoksen johdon kanssa läksimme määrätietoisesti, 
mutta avoimesti ja kaikille kertoen rakentamaan täysin uutta oppilaitosta. Kehiti;sti;ön aloi
timme pienten arkipäivää vaikeuttavien toimintojen yhtenäistämisillä ja pedagogisella syste
maattisella kehittämisellä, panostaen opetussuunnitelmiin, erityisopetukseen, opinto
ohjaukseen ja arviointiin. Samalla satsasimme henkilöstön osaamisen monipuoliseen kasvat
tamiseen. Siinä tilanteessa oli varmasti viisasta valitsemamme linja: rakennetaan kokonaan 
uutta oppilaitosta, jolloin kukaan ei voi tuntea, että hänen vanhan koulunsa jutut eivät enää 
ole kelvollisia. 

koulutuskuntayhtymän perustaminen 
viiden koulun yhteenliittymä 

Roolini: uskon ja toivon kokosi n oppilaitokset yhteen 
ylläpitäm;nen ' 'yhdestä oppilaitoksesta kahdeksan oppilaitoksen kuntayhtymäksi 

opistoasteesta ammattikorkeakouluksi 
koulutusalojen uudelleen mitoitukset ja sijoitukset 

uuden ison oppilaitoksen käynnistäminen 

siirtymiset oppilaitoksesta toiseen 

oppilaitoksen lakkautus 

oppilaitoksen siirto toisen koulutuksenjärjestäjän hallintaan 

kunnallistaminen ja uuden oppilaitoksen luominen 

KUVIO 20 Alakategorian 'Muutoksen organisoija ja johtaja' ominaisuudet 

"Vuoden rehtoreiden" työuraan oli kasautunut melkoinen määrä organi
saatiomuutoksia. Rehtorit mainitsivat kuntayhtymän perustamisen, koulujen 
yhteenliittymät, uuden ison koulun perustamisen sekä siirtymiset oppilaitok
sesta toiseen tai toisen koulutuksenjärjestäjän alaisuuteen. Kirjoituksissa oli 
myös esimerkkejä oppilaitosten tai niiden yksiköiden lakkautuksista. Osassa 
1990-luvun muutoksista on ollut hyvinkin kiperiä tilanteita. Johtajan paikkoja ei 
riittänyt kaikille muutosten ja lakkautusten seurauksena. Palkituille rehtoreille 
paikka järjestyi ja useimmissa tapauksissa vastuualue laajentui muutosten mu
kana. Huoli tuli seuratessa kollegoille tapahtuneita asioita. 
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4.4 Rehtori tietää perustehtävänsä 

Lainsäädännön mukaan oppilaitoksen perustehtävä on kolmitahoinen. Amma
tillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, 
kehittää työelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. 
Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittyä myös alan palvelu- ja kehittämistoi
mintaa. Ammatillisessa koulutuksessa tulee erityisesti ottaa huomioon työelä
män tarpeet. Koulutusta järjestettäessä tulee olla yhteistyössä elinkeino- ja 
muun työelämän kanssa. (L 630/1998, 2§, 6§, 7§.) Kategorian 'Rehtori huomaa 
ja huomioi perustehtävän' alakategorioiden kooste on kuviossa 21. 

Rehtori huomaa ja 
huomiot perusteht:ävän 

Hän linjaa yhteisen 
kasvatusvastu u n 

Kurt ei korvaa järjestystäl 

Opiskelijan kaikinpuolinen 
huomtotminen ja 
kun niotttami nen 

Hänellä on vast.uu 
opiskelijoista 

KUVIO 21 Avoimen koodauksen kategorian 'Rehtori tietää perustehtävänsä' alakategorioiden 
kooste 

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on myös antaa opiskelijoille 
ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia 
myös itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi 
tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi yhteiskunnan jäseniksi 
sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden 
monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elin
ikäistä oppimista. (L 630/1998, 5§.) Miten rehtorit linjasivat kasvatustehtävän 
tai huolehtivat vastuustaan perustehtävän hoitamisessa? 

4.4.1 Vastuu opiskelijoista 

Kirjoittajat ottivat vähemmän suoraan ja enemmän välillisesti esille opiskelijat. 
Muutosten seurauksena koulut suurenivat ja rehtorin läheisyys opiskelijoihin 
koettiin kadonneeksi. Alakategorian 'Hänellä on vastuu opiskelijoista' ominai
suudet ovat kuviossa 22. 

Opiskelijalle kouluvuodet ovat ainutkertaiset, niin meidän tulisi myös hänen kanssaan toimia. 
Hän on kasvamassa ammattiin, elämään ja yhteiskuntaan. Elämää on muuallakin kuin kou
lussa ja se meidän pitäisi muistaa kohdatessamme näitä nuoria. Opiskelija on yksilö, odotuk
sineen, taustoineen, tavoitteineen. Meidän ei pidä yleistää. On tärkeää ylläpitää opiskelijan 
huomioivaa pedagogiikkaa ja kasvatuksellista otetta ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. 
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Meidän pitää olla tukemassa opiskelijan yksilöllisyyttä, kaikinpuolista huomioimista ja kun
nioittamista. 

Opiskelijan kaikinpuolinen kasvatuksellinen ote 

huo�toimfn"7'n ja 
1 

; piskeltjan yksilöllisyyden t:ukem1nen 
kunn1oittam1nen 

opiskelljalähtoinen pedagogiikka 

-------
Hänellä on vastuu 
opiskelijoist:a 

Tapasin 
opiskelijat:. vain 
koulun juhlissa 

,.{ kunniolU:amlnen } 

:-1 opettajan Ja op1skeltjan henkilösuhteet t 

ethän unohda asiakasta 
'{ työelämäyht:eist:yö

,,. kaksoistutkinto ,,. erityisopetus 

kansainvälisen toiminnan aloittaminen 
kannustaminen kilpailutoimintaan 

KUVIO 22 Alakategorian 'Vastuu opiskelijoista' ominaisuudet 

Rehtoreiden kirjoituksissa mainittiin suoraan opiskelija vain muutamia 
kertoja. Syynä on oppilaitosten laajentuminen: uuden koulun laajeneminen 80 
opiskelijan oppilaitoksesta 400 opiskelijan oppilaitokseksi oli monella tapaa haasteellista. 
Opiskelijamäärän kasvaessa ei enää ollut mahdollista suora kontakti jokaiseen opiskeli
jaan. Hallinnon laajeneminen vei rehtorin yhä kauemmas opiskelijasta. Ammatillisen 
koulutuksen isojen organisaatioiden hallinto vie aikaa. Johtaminen on moni
tasoinen kokonaisuus, jossa oli ja on myös useita erilaisia johtajanimikkeitä. 
Rehtori oli siirtynyt yhä kauemmas opiskelijan arjesta. Silti rehtorit pitivät tär
keänä opiskelijan huomioimista ja koulun perustehtävästä huolehtimista. 

4.4.2 Yhteisen kasvatusvastuun linjaaja 

Arvelen oppilaitostemme hyvän hengen ja yhteisesti omaksutun kasvatusvastuun olleen var
sin näkyvällä sijalla. Yritämme yhdessä kiinnittää huomiota opiskelijoittemme käytökseen, 
siisteyteen, sääntöjen noudattamiseen, täsmällisyyteen, oman vastuun ottamiseen ja ammatin 
vaatimaan kohteliaisuuteen. Motto: Kuri ei korvaa kasvatusta. Mielestäni olemme positiivisin 
keinoin kohtuullisesti onnistuneet: oppilaat ymmärtävät vastuunsa omasta opiskelustaan, 
paikkoja ym. ei rikota tai töhritä, ruokailutavat ovat hyvät, lakit ja takit pidetään nau/akoissa, 
myöhästelyjä ei juuri esiinny jne. 

Yksi rehtori sanoo tuoneensa esille, että opiskelijat pitää saada itse tekemään töitä 
onnistumisen eteen. Hän sanoo, että siitä nuoret innostuvat, mitä he tekevät ja missä 
onnistuvat. Suoritus voi olla opiskelijan valmiuksista riippuen hyvin eritasoinen, mutta 
silti onnistunut. Tärkeää oli huolenpidon tunne. Oppilaitoksesta eroaminen oli 
ollut alle puolet valtakunnan keskiarvosta. Kasvatuksen, myös ammattiin kasvatuksen, 
periaatteet ovat hyvin yksinkertaisia ja sellaisena ne tulee myös opiskelijoille esittää. 
Kirjoitus oli tässä aineistossa harvinaisuus siinä mielessä, että se keskittyi pää
osin juuri opiskelijaan, hänen maailmaansa ja samalla koulun perustehtävän 
kannalta tärkeimpään asiaan. Toisen rehtorin oppilaitos laajeni: alkoi kausi, jol
loin opetin vain muutamia ryhmiä, tapasin opiskelijat koulun juhlissa, rehtorin tunnilla 
tai sitten niissä tilanteissa, kun keskusteltiin opiskelijan käyttäytymiseen tai ongelmiin 
liittyvistä tilanteista. Alakategorian 'Hän linjaa yhteisen kasvatusvastuun' omi
naisuudet ovat kuviossa 23. 



Hän linjaa yhteisen 
kasvat:usvast:uu n 

hyvä käytös, kohteliaisuus 

opiskelijan kouluvuodet ovat ainutkertaista 

elämää on muuallakin kuin koulussa 

opiskelijat saatava Itse vastuuseen oppimisestaan 

ihmisten pitää päästä itse oivaltamaan 

yhteistyö yritysten kanssa ja 
opp;misympäristöjen kehittäm;nen 

teisestl omaksuttu kasvatusvastuu 
oppilaitoksen hyvä henki 

opiskelijoiden kerhotoiminta 

urheilijoiden koulutus 

kulttuuria kouluun, musiikin opetus 

KUVIO 23 Alakategorian 'Yhteisen kasvatusvastuun linjaaja' ominaisuudet 
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Suoraan mutta useimmin välillisesti rehtorit kertoivat erilaisista tavoista 
linjata koulun perustehtävään sisältyviä asioita. 

Opettajakoulutus avasi silmäni opiskelijalähtöisyyteen, erilaisuuden hyväksymiseen ja kannusta
miseen. Olimme opiskelijaryhmänä innolla aloittamassa koulutusalamme valtakunnallista kehit
tämistyötä ja luomassa alan pedagogista kehystä. 

Laajentuneiden organisaatioiden hallinnolliset tehtävät vievät rehtorin 
ajan. Silti rehtorit tarkastelivat koulun toimintaa perustehtävän, sen tukemisen 
ja edistämisen näkökulmasta. Kirjoituksissa puhuttiin projekteista ja kehittä
mishankkeista sekä opetuksen sisällöllisestä kehittämisestä hanke- ja kokeilu
toiminnan kautta. Näitä ovat uudet perustutkinnot ja niiden sisällöllinen kehit
täminen, työssäoppiminen, kilpailutoiminta, kansainvälisyys kokonaisuudes
saan, kaksoistutkinto ja kerhotoiminta sekä esimerkiksi urheiluun erikoistuneet 
oppilaitokset. 

Alkuvaiheessa yhteistyö lukioiden kanssa kangerteli monestakin syystä: 

Myös kaksoistutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittaminen oli kovan väännön tulos. Asia katsot
tiin niin tärkeäksi, että alun perin se päätettiin toteuttaa vastustuksesta huolimatta. - - Lievää joh
tajuuden puntarissa oloa on esiintynyt lukio-ammattioppilaitos-kokeilun käynnistysvaiheessa ja 
joustavan koulutusrakenteen kokeilussa. Muutosvoimat olivat kyseessä, mutta tilanteesta selvit
tiin hyvin. 

Kaikki edellä kerrottu tarkoittaa monipuolista pedagogista kehittämistä ja opis
kelijan hyväksi tehtyä työtä. Rehtorit puhuivat perustehtävästä ja sen kehittä
misestä eri toimintojen välityksellä, opiskelijan maailmasta ja sen kohentamises
ta. Aluksi en näitä kategorioiden ominaisuuksia edes huomannut, vaan hitin 
sen rehtorin kehittämistehtävään. On kuitenkin tärkeää huomata pedagogiikka, 
perustehtävän sisältö ja se, kuinka paljon eri kokeilut ja yksittäiset kehittämis
projektit ovat tuoneet kehitystä. Hankkeissa on luotu ja kokeiltu uusia toimin
tamalleja, joilla on ollut vaikutuksensa ammatillisen koulutuksen arvostuksen 
nousuun. Rehtorit kertoivat monista kokeiluista. Huomion arvoista maininnois
sa on se, että kokeiluihin pääsivät mukaan vain harvat niihin pyrkineistä oppi
laitoksista. Kaikki aineistossa mukana olleet rehtorit ovat kirjoitusten mukaan 
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olleet aktiivisia, heidän oppilaitoksensa ovat kuuluneet kokeiluissa pioneerityö
tä tehneiden oppilaitosten joukkoon. 

4.5 Rehtori luo ilmapiirin ja suunnan 

Monen muun ammatin tapaan rehtorin työn ehkäpä mullistavimmat uudet osaamishaasteet 
liittyvät johtamiseen, tietotekniikkaan ja kielitaitoon. Aika ajoin on tarpeen pysähtyä pohti
maan myös johtamiseen ja ihmissuhdeasioihin liittyviä kysymyksiä. Empiiristä näyttöä on 
myös siitä, että hyviä oppimistuloksia ja huonoja oppimistuloksia koulussa selittää koulukult
tuuri. Rehtorin vaativana tehtävänä on toimia yhteisten arvojen ja kulttuurin tulkkina. Tässä 
mielessä avajaispuheet, valmistujaispuheet, kaikki esiintymiset kouluyhteisölle ovat ainutlaa
tuinen mahdollisuus. 

Kategorian 'Rehtori luo ilmapiirin ja suunnan' alakategorioiden kooste on ku
viossa 24. 

Hän 

♦ kliyttliä 
valtaa 

Rehtori luo llmap11rln ja 
suunnan 

Hänen 
Johdollaan 
opitaan 
yhteiskunnan 
ja työyhteisön 
pellsääntölhtn 

KUVIO 24 Kategorian 'Rehtori luo ilmapiirin ja suunnan' alakategorioiden kooste 

Rehtorit kertoivat osaamisen ja kehittymisen, innostuneisuuden ja esimer
killisyyden tarpeellisuudesta. Rehtori koettiin merkittäväksi henkilöksi, hän oli 
tärkeällä paikalla organisaatiossaan. 

4.5.1 Toimintakulttuurin luoja omilla teoillaan ja viesteillään 

Harvoin rehtori pääsi alusta asti luomaan koulun kulttuuria. Useimmiten hän 
aloitti johtajana koulussa, jonka kulttuuri/kulttuurit ovat jo muodostuneet. Hän 
kuulosteli, teki omat päätelmänsä ja joko sopeutui tai ryhtyi hiljalleen muok
kaamaan suuntaa mieleisekseen. 

Olen asettunut henkilöstön kanssa samaan rintamaan, korostanut, että me kaikki olemme sa
malla asialla. Työ aloitettiin heti syksyllä toiminta-ajatuksen, vision ja arvojen luomisella. Ne 
tehtiin laajassa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Arvoista keskeisimmät ovat luottamus, vas
tuullisuus ja asiakaslähtöisyys. Olemme havainneet, että ilman avoimuutta ei voi syntyä 
luottamusta ja jos luottamusta ei ole, ei olla myöskään avoimia. Tärkeää tässä kaikessa on ol-
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lut puhua, vakuuttaa, näyttää mallia ja luottaa henkilöstön osaamiseen. Yksi keskeisiä asioita 
on ollut vähitellen hivutettu voimauttaminen (empowerment). Olen johdonmukaisesti purka
nut vanhaa johtajakeskeistä toimintatapaa uskomalla ihmisten osaamiseen ja kykyyn tehdä it
se omaa työtään koskevia ratkaisuja. 

Kirjoittajat viittasivat eri tavoin siihen, että rehtori on suunnannäyttäjä, 
viitoittaja: on oltava päämäärätietoinen. Yksi rehtoreista kysyi itseltään: pysytkö 
linjasi takana? Joillakin rehtoreilla oli hyvinkin positiivisia kokemuksia yhteis

työn ja toimintakulttuurin rakentamisesta. Alakategorian 'Hän luo toiminta
kulttuuria omilla teoillaan ja viesteillään' ominaisuudet ovat kuviossa 25. 

Minulla oli onni kohdata työssäni pääosin samanhenkisiä ihmisiä ja tehdä heidän kanssaan 
hyvää yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla (viime vaiheessa myös 
kansainvälisesti). Meillä oli erittäin yksituumaiset opettajakunnan ja hallintoelinten kokouk
set. Ei 'jyräämistä' eikä sanelupolitiikkaa, vaan perusteellista faktoihin pohjautuvaa valmiste
lua ja esittelyä. Kriittinen arviointi ja keskustelu oli toivottua ja 'sallittua'. 

asioiden kyseenalaistaminen, kriittisyys 
oli toivottua ja sall;ttua 

ei jyräämistä eikä sanelupolitiikkaa 

' vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus 

luottamus, vastuullisuus ja asiakaslähtö;syys 

asioiden julkisuus, luottamuksen rakentaminen 

vanhan Johtajakeskeisen toimintatavan purkaminen 

juhlapuheiden viestit 

olen asettunut henkilöstön kanssa samaan rintamaan 

kunnioitus Instituutiota, ei henkilöä kohtaan 

osaaml!:ien kunnioittaminen, arkityön viestit ja teot 

rehtorin työhuoneeseen pitää olla tietty kynnys 

hanki tietoa koulutuspoliittisesta t.ahtoti lasta 

tutustu tulevaisuustutklm ukseen 

johtaminen ja johtajuus - pysytkö linjasi takana 

KUVIO 25 Alakategorian 'Toimintakulttuurin luoja omilla teoillaan ja viesteillään' ominai
suudet 

Rehtorit kertoivat luottaneensa henkilöstön itsenäiseen toimintaan: aivan 
sama periaate näyttää toimivan opettajille, henkilökunnalle ja opiskelijoille: paras tulos 
tulee kun 'itse oivaltavat', miten pitää toimia. Huolenpidon tunne on silti tärkeä. Kir
joituksissa painotettiin vuorovaikutusta ja rehtorin kuuntelijan roolia: jaksa 
kuunnella. Rehtorin tulee jaksaa kuunnella, pyrkiä lieventämään jännitystä ja anta
maan vastapuolelle tuntu, että hänen sanomansa on ymmärretty ja noteerattu. 

4.5.2 Yhteiskunnan ja työelämän pelisääntöihin johdattaja 

Oppilaitoksella on yhteiskunnallisia tehtäviä. Oppilaitos ei ole irrallinen saare
ke vaan osa yhteiskuntaa, sen sääntöjä ja tapaa toimia. Alakategorian 'Hänen 
johdollaan opitaan yhteiskunnan ja työelämän pelisääntöihin' ominaisuudet 
ovat kuviossa 26. 



Hänen 
johcl<>llaa.n 
opitaan 
yhteiskunnan 
ja työyhte-isi::in 
pelisäänt:Oihin 

a.si<>illa on kaksi tai useampia. totuuksia 

eri näkökulmien ymmärtäminen 

älä e>le yhden asian mies/nainen 

kyky asettaa oikeat ja realistiset. mutta 
kunnianhimoiset tavoitteet 

asioilta on monta puolta 
- älä ole pankki! 
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KUVIO 26 Alakategorian 'Yhteiskmman ja työelämän pelisääntöihin johdattaja' ominaisuudet 

Oppimisympäristöjen laajentuessa oppilaitoksen toimia tarkasteltiin myös 
kokonaisuuden ja työelämän näkökulmista. 

Tärkeämpää ammatillisessa oppilaitoksessa on hakea kulttuuria niistä ammattialoista, joille se kou
luttaa kuin yleissivistävästä kouluelämästä. Ammatillinen oppilaitos on välivaihe, jonka aikana 
opiskelijalle syntyy kulttuurikuva valitsemastaan elinkeinosta, sen tavoista toimia, sen arvoista ja 
sen toiminnan logiikasta. Koulun johtajan on oltava avarakatseinen, laaja-alainen yhteiskunnan 
toimintaa ymmärtävä ja taitava visionääri. Näin hän voi rakentaa sellaista oppimisyhteisöä, jossa 
toteutuvat yhteiskunnan ja yksilön odotukset sekä elinkeinoelämän tavoitteet. 

Monissa oppilaitoksissa oli varsinaisen koulutoimen ohella myös yritys
toimintaa, jonka kautta tuettiin oppimista ja ammattiin kasvua sekä avattiin 
tietä elinkeinoelämään oikeassa oppimisympäristössä. Millaisena tämä puoli 
koulun toiminnasta tulisi nähdä? 

Samanaikaisesti uuden koulun valmistuttua avattiin myös ravintola. Oppilaitosten ravintolat 
olivat aikaisemmin toimineet opettajien ja opiskelijoiden ehdoin. Ne olivat tuottaneet niitä 
palveluja, joita opetuksessa kulloinkin oli suunnitelmien mukaan "kaupan". Se ajattelun 
muutos, että ravintola tuottaa asiakkaan tarvitsemia ja haluamia palveluja (asiakaslähtöisyys) 
taloudellisesti ja toimii samalla opiskelijan oppimisen paikkana, on ollut käynnissä 1980-
luvun alusta aina näihin päiviin. Samaa keskustelua on käyty 1990-luvulla ravitsemispalve
lujen osalla. Näen voimakkaasti, että koulujen palvelujen logiikka ei voi olla kuin sama, mikä 
elinkeinossa: asiakaslähtöisyys ja kannattavuus. Siihenhän me opiskelijoidemme haluamme 
kasvavan. Tämä ymmärretään jo nyt palvelualoilla, mutta ei läheskään vielä kaikilla ammatil
lisen koulutuksen toimialoilla palveluja tuotettaessa. Nykyiset työssäoppimisen järjestelyt 
tuonevat tähän vielä paljon selkeyttä. 

4.5.3 Vallan käyttäjä 

Organisaation valtajärjestelmät sekä puhuttavat että kiinnostavat henkilöstöä 
myös kouluyhteisöissä. Vallasta on monia mielikuvia, ja valta koetaan pääsään
töisesti negatiivisesti. Kouluyhteisössä on paljon valtaa - kenellä sitä tulisi olla 
tai miten sitä tulisi käyttää? Jokaisella johtajalla (päättäjällä) on laajaa harkintavaltaa, 
mutta sitä tulee mielestäni käyttää tasapuolisesti, linjakkaasti ja perustellusti. Alaka
tegorian 'Hän käyttää valtaa' (management) ominaisuudet ovat kuviossa 27. 
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käyttää e--, ei vaikeita asioita voi kertoa kuin kasvokkain f 
valtaa I'-, minut valittiin kky:n johtajaksi, tehtäväni, } vaikutuskenttäni laajeni huomattavasti r{ rehtori on oppilaitoksessaan yifn päätöksentekijä: 

valta, vastuu ja julkisuus kuuluvat tähän }
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johtamisella tai johtamattomuudella vaikutetaan aina 
toiminnan ilmapffriin ja siksi vaikutuksia tulisi arvioida 
etukäteen mahdollisimman monelta näkökulmalta 

KUVIO 27 Alakategorian 'Vallan käyttäjä' ominaisuudet 

Sanana valta tuli esille vain harvoissa kirjoituksissa. Valta tiedostettiin, 
mutta siitä kirjoitettiin välillisesti. Jotta tällainen organisaatio toimisi yhteisen pää
määrän hyväksi, tarvitaan mielestäni kuitenkin vahvaa johtajuutta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että henkilöstö on tietoinen 'johtajuuden' olemassaolosta. Ei olla tuuliajolla eikä 
kansanäänestyksen johdettavissa. Valtaan liittyvä vastuu ja vallan käytön seurauk
set mainittiin kirjoituksissa useammin. Joku mainitsi "Vuoden rehtori" 
nimityksen vaikuttaneen tekemisiin ja tekemättä jättämisiin: Vastuun- ja velvolli
suudentunto ehkä vähän kasvoi ikään kuin tittelin velvoittamana. 

4.5.4 Asiantuntijayhteisön johtaja 

Asiantuntijaorganisaation kuten oppilaitoksen johtamisessa on tärkeää saattaa asiantuntijat yh
teistyöhön sekä keskenään että johdon kanssa. Johtajan ei tule tekeytyä asiantuntijaksi asioissa, 
jotka ovat opettajien ominta aluetta, ei tule mennä heidän reviirilleen. - - Määrätietoisuus monis
sa asioissa on välttämätön ominaisuus, samoin tarvitaan kosolti stressinsietokykyä. Asiantuntijat 
saavat tuoda mielipiteensä julki ja mahtuupa joukkoon joskus sellaisiakin, joille yhteinen hyvä on 
aika etäinen tavoite. 

Rehtori työskentelee esimiehenä asiantuntijaorganisaatiossa, hänen vastuullaan 
on useita asiantuntijuusalueita. Näitä alueita hänen on hallittava oman asian
tuntijuutensa avulla. Kirjoituksissa on mainittu seuraavia: 

Johtajuutta on punnittu, koska kuntayhtymässä on jouduttu paljon rakentamaan ja investoi
maan. Tämä on vaikuttanut jokaisen työhön työtahtia kiristäen. Uuden koulutalon rakenta
misen suunnittelu aloitettiin heti oppilaitoksen perustamisen jälkeen. Malleja ei juuri ollut. 
Oli uskottava siihen, mikä itsestä ja opettajista tuntui hyvälle tulevaisuuden koululle. Rahoi
tuksen saaminen valtion budjettiin monen pettymyksen jälkeen oli juhlavaa. Rakentaminen 
oli nuorelle rehtorille henkisen kasvun paikka. Kuitenkin uskoin siihen, että vaikka en raken
tamisesta kovin paljon tiedäkään, koulun pitämisessä koin jo silloin olevani asiantuntija. 
Vuodet olivat rankkoja, mutta taas olin oppinut paljon uusia asioita: rahoituksen lobbaukses
ta, suunnittelun kiemuroista ja hankinnoista. Tulos oli aikanaan upea. 
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Henkilöstöjohtamiseen (leadership) sisältyneet vaikeudet näkyivät myös 
rehtoreiden kirjoituksissa. Alakategorian 'Hän johtaa asiantuntijayhteisöä' omi
naisuudet ovat kuviossa 28. 

Rehtori on 
opp{laitoksen 
pää kehittäjä 

Hän johtaa 
asiantuntijayhteisöä 

Asioita voi 
oppia matkan 
varrella 

uusien ideoiden taloon tuoja 

,-{ ""k iivinen asioiden seuraaja }

luennoitsija, kouluttaja 

luottamustehtävät monella tasolla 

talouden pitäminen kunnossa 

uuden koulutalon rakentaminen 
'-{ oppilaitoksen yritystoiminta } 
'-{ henkilöstöjohtaja, kannustaja } 

huolenpidon tunne on tärkeä 
perustehtävästä huo lehtfminen. kiinnostus 
erityisesti opetuksen sisältöön 

KUVIO 28 Alakategorian 'Asiantuntijayhteisön johtaja' ominaisuudet 

Monet rehtorit kirjoittivat tarkastelevansa asioita useammasta näkökul
masta. Johtajaa helpottaa tietoisuus siitä, että monilla asioilla on usein kaksi tai useam
pikin totuus riippuen siitä, mistä perspektiivistä asiaa tarkastelee. Jokainen yksilö tar
kastelee koulun toimintoja oman maailmankuvansa ja kokemuspiirinsä mukai
sesti, mutta rehtoreiden mielestä organisaation näkökulmaa voinut eikä saanut 
unohtaa. 

Eri näkökulmien ymmärtäminen ja niiden tyydyttävä yhteensovittaminen avaa usein tien 
eteenpäin, joskaan ei sillä vauhdilla, jota johtaja toivoisi. Keskeisintä on kuitenkin uskoa ihmi
siin, mutta ei naiivisti. Aina on niitä, jotka vetävät välistä. - - Johtaminen on vuorovaikutus
ta, johtajalla tulee olla tilanneherkkyyttä ja tunneälyä. Ole jämäkkä, mutta joustava, aina pi
tää olla mahdollista muuttaa kantaansa, kun tilanne tai tiedossa olevat tekijät muuttuvat. Älä 
siis ole pänkki! 

Rehtori on opettajien esimies, joten ratkottavia tilanteita tulee vastaan. 
Vaikeaksi rehtorit ovat kokeneet esimerkiksi: opiskelijan ja opettajan väliset henki
lösuhteet, jotka ovat olleet pahemman kerran solmussa. Tai tilanteen, jossa eräs voi
makastahtoinen ja työssään tuloksellinen, mutta liian lyhytjännitteinen opettaja pyrki 
jakamaan opettajakunnan vuohiin ja lampaisiin ja pakottamaan puoliväkisin rehtorin 
puolelleen. Myös talousvastuuseen ja sen hoitamiseen viitataan useissa kirjoituk
sissa: 

Oppilaitoksen kehittäminen, turvallisen ja innostavan ilmapiirin luominen ei onnistu mikäli 
talous ei ole tasapainossa. Tasapainossa sillä tavalla, että jatkuvaan kehittämiseen pystytään 
panostamaan. Vakaalla taloussuunnittelulla taataan oppilaitoksen irtaimisto-investointien 
uusiutuminen ja kiinteistöinvestoinneilla taataan oppilaitoksen tilojen ajantasaisuus. Meidän 
on jätettävä seuraajillemmekin fyysiset mahdollisuudet. Nykyajan rehtori talousvastuineen 
on toimitusjohtaja muuallakin. Tätä hänen tulisi olla aktiivisesti. Talouden pitäminen kun
nossa on myös vaatinut jo hyvissä ajoin tehtyjä toimenpiteitä. Aina niille ei ole sillä hetkellä 
ymmärrystä riittänyt, koska senhetkinen tilanne ei olisi välittömiä toimia vielä vaatinut. Va
kaissa kasvun oloissa kuka vaan voi olla jakamassa kaikkea kaunista ja hyvää. 
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4.6 Rehtori on esimies 

Esimiehen rooli toi rehtorille myös edunvalvonnalliset asiat joko suoraan tai 
välillisesti. 'Rehtori on esimies' alakategorioiden kooste on kuviossa 29. 

Hänellä on 
luottamustehtäviä 

Ei henkilöstöä 

voi ohjailta kuin 

kasvokkain 

Hän johtaa muutosta ja 
mukautumista. 

KUVIO 29 Kategorian 'Rehtori on esimies' alakategorioiden kooste 

Rehtorit kirjoittivat toisaalta omasta edunvalvonnastaan Ammatilliset 
Rehtorit ry:ssä ja toisaalta ammatillisten oppilaitosten yhteisistä ja korjausta 
vaativista asioista. Rehtori oli työnantajan edustajana mukana yhteisönsä neu
votteluissa ja päätöksenteossa esimiesroolinsa mukaisesti. Tämä näkökulma oli 
esillä monissa kirjoituksissa tilanteina, joissa rehtorit kokivat johtajuuden jou
tuvan punnituksi. 

4.6.1 Virkaehtosopimusten tulkitsija 

Rehtori perehtyi, neuvotteli, sopi ja päätti. Alakategorian 'Hän tulkitsee virka
ehtosopimuksia' ominaisuudet ovat kuviossa 30. 

Tullessani rehtoriksi uusi suunnittelutuntijä1jestelmä oli tullut virkaehtosopimuksiin. Alkoivat 
neuvottelut pääluottamusmiehen kanssa sen soveltamisesta. Näitä ves- ja tes-neuvotteluja on sit
ten käyty kautta koko rehtoriuran. - - Ongelmahan on siinä, että henkilökunnan näkemyksille pi
tää antaa arvoa pysymällä kuitenkin työnantajaroolissa ja pitämällä kustannukset kurissa. Neu
vottelutaktiikan perussääntö on toisen osapuolen aito kuunteleminen ja intressien ymmärtäminen 
silloinkin, kun ne ovat ristiriidassa työnantajan intressien kanssa. Rehtori on työnantajan edusta
ja, jonka pitää mielessään määrittää, missä kulkevat joustamisen rajat. 

Et t,,e,n,k,flOs.t.öä 

V'C>f e>h_j.a.11la k:._.6..-. 

k.as...,<.>l<kaf,-. 

<>le-t tycinanta_ja.n e-cl1..1:sta,Ja 
.-{ paik.allis.-.e-L1v-C>tte-h..J1t } 
--{ säästöt:<>ime-t } 

palkan le-il<.k.a.Llkse-t 
.-{ tei-s- ,Ja ve-s-r.e-t..J1'Ve>tte-lt..J1t }-

,.....--{ palv,e,lL1ssuht.e-E!'.-. päättämir,.e-n } 

---::::::===::z::--7";::======:::::::__J--f k.--.iL1r1te-le-mtne--n ..:t a  y m  märt:ä mi.-.e-n � 
rt:tsa.--.c,,mt..-.e-.-.. 

mmat:t:tyhcltstyslitl<k.e,e-.-. rte>LISI..J, 
kire-ät .. pit:kåiaik.a1se-t l""'IIE!'U'Ve>tt:e-h .. �t 
lal<.k.a.L.at:ustt la..--.t,e,e-ssa 

hy"Vistä t'-'l<>l<sist:a t:ule,e- palkita 

KUVIO 30 Alakategorian 'Virkaehtosopimusten tulkitsija' ominaisuudet 



90 

Edunvalvonta liittyi myös organisaatioiden uudelleen rakentamiseen. Täs
tä rehtorit kirjoittivat: kouluja on laajennettu tai supistettu, joskus jopa saman
aikaisesti. 

Henkilöstömäärä oli kasvanut 10:stä noin 80:een. Mukaan oli tullut uusia ryhmiä opettajien 
lisäksi. Oikeastaan vasta koulun laajentumisP.n myötä olin pakotettu oppimaan henkilöstöhal
lintoa. Aikaisemmin olimme olleet yhteistä kouluperhettä. Nyt eri henkilöstöryhmien eturisti
riidat tulivat esille voimakkaastikin: keskiasteen uudistus kokeiluineen, koulutuksen selkeä 
ammatillisuuden ja yleissivistävyyden eron korostuminen, opistoasteen koulutuksen tuonti 
maakuntaan, ammattiyhdistysliikkeen nousu ja samanaikaisesti uuden oppilaitoksen kasva
minen maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäväksi oppilaitokseksi. Se kaikki oli mel
koisessa "viidakossa" seikkailua. Kausi opetti henkilöstöasioiden tärkeyden, niihin panostami
sen ja kuuntelemisen sekä samalla määrätietoisen tavoitteeseen pyrkimisen. 

Kuitenkin kaikki onnistuminen on kiinni motivoituneesta ja innostuneesta sekä osaavasta 
henkilöstöstä. Tärkeimpinä avuina pidän oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta henkilöstön 
kohtelussa sekä osaamisen (asiantuntijuus) aniostamista, oli sittP.n kyseessä työnjohtamisky
symykset, kehittämistehtävät, virkavaalit, VES -kysymykset tai irtisanomiset. -- Ja kaikkein 
tärkeintä on ihmisten kuuleminen ja heidän kanssaan keskustelu, asioiden monipuolinen kä
sittely. Ei henkilöstöä voi ohjailla muuten kuin kasvokkain. -- Sanoisin, että taloudellisesti 
merkityksettömissä pikkuasioissa kannattaa joustaa paljonkin. Opetustyö on asiantuntijan 
työtä, jossa jokaista työtuntia ei ole mielekästä hinnoitella. Siitä pitää kuitenkin maksaa kun
non palkkaa ja myös palkita hyvistä tuloksista tai poikkeuksellisen vaativasta työstä. 

Henkilöstöjohtaminen ei ole aina ollut helppoa. Vaikeita olivat määräaikais
ten palvelussuhteiden päättäminen ja henkilökunnan irtisanominen. Samanlaisia tun
teita koettiin, kun edessä oli säästötoimien toteuttaminen. 1990-luvulla jouduttiin 
käymään oppilaitoksissa palkanalennusneuvotteluja. Se oli uusi ja outo asia koko talon 
väelle. Hallinto määräsi rehtorin ja talouspäällikön hoitamaan koko asian. Kyllä me siitä 
selvisimme, mutta haaste se oli. Edunvalvontaan liittyvät asiat olivat aineistossa 
esillä myös monissa uudistuksissa, esimerkiksi joustavan koulutusrakenteen 
kokeilussa ja kahden tutkinnon opintojen käynnistysvaiheessa. 

Myös kaksoistutkintoon tähtäävän koulutuksen aloittaminen v. 1995 oli kovan väännön tu
los. Osa opettajista ilmeisesti katsoi tuntiensa olevan uhattuna kun valinnaisia opintoja oli 
mahdollista suunnata lukiokursseihin. Samoin osa yhteisten aineiden opettajista katsoi haas
teen liian kovaksi eikä sitten tähän työhön ryhtynytkään, vaan jouduimme hankkimaan opet
tajia ulkopuolelta. Tämäkin asia katsottiin niin tärkeäksi, että alun perin se päätettiin toteut
taa vastustuksesta huolimatta. Nyttemmin kukaan tuskin asettaa asiaa kyseenalaiseksi. 

Vaikeimpia tilanteita ovat olleet irtisanomistilanteet. Tilanteessa, joissa henkilöstöpoliittiset 
periaatteet on pystyttävä todella näyttämään toteen. Siinä johtajuuden aniomaailmaa mita
taan henkilöstön ja myös hallinnon näkökulmasta. Koskaan niissä tilanteissa ei voi todeta te
kevänsä vain minulle kuuluvia virkatehtäviä, vaan samalla koko ajan miettii näiden ratkaisu
jen vaikutusta koko oppilaitoksen kehittymiseen. Jokainen irtisanominen koskee paitsi irtisa
nottua myös aina koko työyhteisöä ja sen johtoa. Siinä tilanteessa joutuu myös miettimään, 
olenko minä johtajana tehnyt jo aikanaan sellaisia virheellisiä ratkaisuja, joita nyt joudun kor
jaamaan tällaisilla teoilla. Enkö olekaan pystynyt näkemään riittävästi tulevaisuuteen? Vai 
karjaanko tässä yleensä johtajuuden päätöksiä? 
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Rehtoria sitoivat päätökset moneen suuntaan, myös ajallisesti. Hän sai 
perintönä asioita aikaisemmilta johtajilta ja samalla hän väistämättä jättää omia 
päätöksiään perinnöksi seuraajilleen. Kaikki rehtorit kirjoittivat kuuntelemisen, 
palautteen antamisen ja oikeudenmukaisuuden puolesta: henkilöstön osaamisen 
kunnioittaminen, henkilöstön kanssa yhdessä tekeminen, kiittäminen (moittiminenkin) 
ja oikeudenmukaisuus päätösten tekemisessä ja ihmisten kohtelemisessa. 

4.6.2 Muutoksen ja siihen mukautumisen johtaja 

Oppilaitosympäristö on myös erittäin jähmeä muutoksille, joten jo pientenkin muutosten to
teuttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Mielestäni yksi keskeinen lähtökohta yleensäkin 
johtamiselle on halu johtaa ja vaikuttaa asioiden kulkuun. Toinen seikka on päämäärätietoi
suus, eli kyky nähdä, minne haluaa mennä. Kolmas asia on kyky vakuuttaa johdettavat, että 
tavoite on tavoittelemisen arvoinen. -- Voimakas kehittämistyö ja samanaikainen vankka oi

keudenmukaisuus ja tasapuolisuuden tunne loivat sen turvallisuuden ilmapiirin, jossa henki
löstö nostaa suoritustaan huipputasolle kehittämistyössään ja koulun arkipäivässä. Tämä tie 
oli raskas, mutta tuloksiltaan kannustava. 

Tehtävässään rehtorit ovat olleet myös monissa neuvotteluissa alueensa koulu
jen lakkautus- ja yhdistämistilanteissa 1990-luvulla. Edunvalvonnasta on kyse 
näissäkin neuvotteluissa, joihin useat kirjoittajat viittasivat teksteissään: 

Siirtymiset oppilaitoksesta toiseen eli uuteen/ outoon oppilaitoskulttuuriin. Haasteellisin oli 
viimeisin, kun suuri organisaatio oli ollut vailla vakinaista johtajaa useita vuosia. Toisaalla 
piti sivupisteen toimintaa "keinohengittää" toisen oppilaitoksen "vajaakäytöllä". Jouduin 
viemään läpi raskaan ja kuntayhteistyötä repivän päätöksentekoprosessin, minkä seurauksena 
yksi toimipiste lakkautettiin. Lopputuloksena syntyi kuitenkin sopu. Toisen toimipisteen lak
kauttaminen samana vuonna onnistui neuvottelemalla. Asiat ymmärrettiin ilman valtuuston 
päätöksiä. 

Toinen näkökulma oppilaitosten omistajuus- ja lakkautustilanteisiin olivat 
oppilaitosten yhdistämiset ja uusien kuntainliittojen perustaminen. Joskus nä

mä sujuivat helposti, joskus taas niitä vastustettiin voimakkaasti. 

Kovin paikka johtajan urallani on ollut uuden oppilaitoksen käynnistäminen. Oppilaitos oli syn
tynyt monen eri oppilaitoksen yhdistämistoimenpiteen seurauksena. Yhdistämistä koskevat pää
tökset oli tehty ylimmän johdon toimielimissä olematta juurikaan yhteydessä oppilaitosten johtoon 
ja henkilöstöön. 

Alakategorian 'Hän johtaa muutosta ja mukautumista' ominaisuudet ovat 
kuviossa 31. 

Hän johtaa muutosta ja 
m ukaut:umista 

oppilaitosten lakkautukset 
oppilaitoksen siirto toisen 
koulutuksenjärjestäjän hallintaan 
koulutusalojen siirtymiset: 
oppilaitoksesta toiseen 

'-( sttrretään oppilaitos, ei rehtoria } 
uuden oppi laitoksen perustaminen 

KUVIO 31 Alakategorian 'Muutoksen ja siihen mukautumisen johtaja' ominaisuudet 
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Vaikeista lähtökohdista huolimatta oppilaitoksissa selvittiin hyvään toi
mintavaiheeseen eripituisten yhteisten prosessien seurauksena. Joillakin paik
kakunnilla yhdistäminen onnistui hyvin, toisaalla mikään ei ottanut onnistuak
seen. 

Yhdistämisprosessi onnistui hyvin ja tulin myös valituksi laajentuneen yhtymän johtajaksi. Teh
täväni ja vaikutuskenttäni laajenivat huomattavasti. - - Virstanpylväistä tärkein on ollut tämän 
koulutuskuntayhtymämme perustaminen, monen koulutusyksikön yhteenliittäminen ja niiden 
johtavaksi rehtoriksi valinta. 

4.6.3 Luottamustehtävien haltija 

Yksi virstanpylväs oli valintani Ammatillisten Rehtoreiden johtotehtäviin eli suoraan vara
puheenjohtajaksi, mihin tehtäviin oli vielä 1980-luvulla aika kova kilpailu. Luulen, että alttiu
teni olla käytettävissä yhteisissä asioissa työmyyränä oli varmaan keskeinen lisäsyy yleisen 
aiemmin hallinnossa hankkimani uruostuksen ohella. -- Puheenjohtajakautenani olin vaikut
tamassa myös valtakunnallisiin ammatillisen koulutuksen säädöshankkeisiin. 

"Vuoden rehtorit" ovat olleet mukana Ammatilliset Rehtorit ry:n toiminnassa. 
Järjestöstä on jokainen 11vuorollaan11 ollut myös edustajana erilaisissa toimikun
nissa ja rehtoreiden edunvalvonnassa sekä kansallisella tasolla luomassa yhteis
tä toimintaa että kehittämässä uusia lolmlnlalapoja ja malleja. Alakategorian 
'Hänellä on luottamustehtäviä' ominaisuudet ovat kuviossa 32. 

Hänellä on 
luottamustehtäv1 ä 

Rehtoriyhdistys ry 

Saku ry 

opettajankoulutuksen kehittämisryhmät 

koulutusalojen valtakunnalliset kehittämisryhmät 

maakunnalliset työryhmät ja yhteistyöverkostot 

KUVIO 32 Alakategorian 'Luottamustehtävien haltija' ominaisuudet 

Rehtorit kirjoittivat ammatillisten oppilaitosten edunvalvonnasta, saa
döshankkeista, uudesta yhteistyömallista, toimintolainsäädännön uudistukses
ta ja rahoituslakiuudistuksesta. Kirjoituksissa viitattiin myös alueellisiin luot
tamustehtäviin esimerkiksi Lions-järjestössä. Yksi kirjoittajista on ollut ennen 
rehtorikauttaan "Yleisten ammattikoulujen liiton" johtajana. Palkitut rehtorit 
kirjoittivat järjestön toiminnasta erilaisin painotuksin. Esillä oli hyvinkin mer
kittävissä muutoksissa mukanaolo: 

Kauden aikana saimme parannettua rehtoreiden työttömyysturvaa, joka osoitti tarpeellisuu
tensa, kun koko valtakunnan yli pyyhkäisi oppilaitosten yhdistämistoiminta. -- Vuosi
kymmeniä hiertäneet kiistat rehtoreiden ja talouspäälliköiden välillä pystyttiin hautaamaan, 
kun nähtiin, että parempiin tuloksiin kaikkien kannalta päästään yhteistyöllä ja avoimella 
keskustelulla erimielisyyksistä. -- Ralwituslaissa keskeisin kiista oli ylläpitäjä- ja kotikunta
mallin välillä. Opetusministeriö oli kanssamme samalla kannalla: rahoitus kuuluu koulutuk
senjä1jestäjälle. Ratkaisevaksi muodostui käynti valtiovarainministeri Sauli Niinistön luona: 
VVM:n kanta muuttui ja tuloksena syntyi ylläpitäjämalli. 
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Monissa kirjoituksissa mainittu asia oli luottamustoimi Sakussa, Suomen 
ammattioppilaitosten kulttuuri- ja urheiluliitossa. Toimin vuosia myös Saku ry:n 
tukisäätiön hallituksessa, osan aikaa sen varapuheenjohtajana. Yksi näköalapaikka oli 
virkatyön ohella luottamustehtävä Saku:ssa. 

4.7 Rehtorius on instituutio 

Rehtoriuteen instituutiona sisältyivät kirjoituksissa omat piirteensä. Rehtorin 
työhuoneeseen pitää olla tietty kynnys. Rehtorin pitää paikkakunnalla käyttäytyä esi
merkillisesti. 

Johtajan rooliin kuului tietty etäisyys. Rehtori ei saa eikä voi veljeillä alais
tensa tai henkilöryhmien kanssa. Näitä asioita kirjoituksissa tuotiin esille instituu
tion näkökulmasta. Kysymys oli instituution kunnioittamisesta, ei henkilön. Rehto
rinkin tulee kunnioittaa instituutiota. Omalla esimerkillään hän loi johtajuuden 
mallin koko yhteisöön. Perinteitä kannattaa kunnioittaa. Rehtorin liian moderni käy
tös aiheuttaa ilmiselvästi epävarmuuden tunnetta. Kategorian 'Rehtorius on insti
tuutio' ominaisuudet ovat kuviossa 33. 

[ Rehtorius on 
. instituutio J 

kunnioita perinteitä
kunnioitus instituutiota,
ei henkilöä kohtaan 

rehtorin huoneeseen on kynnys 
liian moderni rehtorin käytos 
aiheuttaa hämmennystä 

KUVIO 33 Avoimen koodauksen kategorian 'Rehtorius on instituutio' ominaisuudet 

Kirjoituksissa rehtori toimi hengen luojana oppilaitoksessaan. Hän toimi 
esimerkkinä ja innoittajana moneen asiaan, hän mahdollisti uusien ajatusten eteen
päinviemisen, synnytti luottamuksen tai epäluottamuksen. Hän rakensi merkit
tävältä osin oppilaitoksen kulttuuria ja sen arvomaailmaa. Hän näytti esimer
killään vallan käytön sisällön ja merkityksen sekä vastuun ottamisen, hän osoit
ti myös linjan ja linjassa pysymisen. 

Avoimen koodauksen luku sekä avasi että eritteli tulkintani mukaan reh
torin työtä Gohtajuutta) ja siihen liittyneitä ominaisuuksia. 
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5 REHTORIN TYÖN ULOTTUVUUDET 

Rehtoreiden kirjoitusten lukeminen sekä kategorioiden ja niiden ominaisuuksi
en vertailu jatkuivat vielä avoimen (substantiivisen) koodauksen jälkeenkin. 
Glaser (1978, 16) varoittaa GT-tutkijaa prosessin ajoittaisesta tuskallisuudesta ja 
ajan tarpeesta. Parhaiten tutkijaa auttaa vain kärsivällinen luottamus tutkimuk
sen edistymiseen ja tinkimätön työ aineiston, sen analysoinnin ja siitä löytyvien 
havaintojen parissa (mts. 1992, 20; Glaser & Holton 2004, 17). Tulkinnassa löy
tyneiden ominaisuuksien yhdistelyssä auttoi myös aineiston lukeminen yhä 
uudelleen ja uudelleen. Aika auttoi analyysinteossa ja antoi rohkeutta uusiin 
näkökulmiin. Tavoitteena oli saada näkyviin aineistosta aiemmin huomaama
tonta. Seuraavat kysymykset auttoivat analyysin tulkinnassa: Mistä rehtorin 
työssä oli kyse? Millaisesta tekemisestä toisaalta aineisto ja toisaalta avoimen 
koodauksen kategoriat kertovat? Millaisiin sisältökokonaisuuksiin rehtoreiden 
kirjoituksissa mainitut asiat voisivat tiivistyä? Voiko jotain karsiutua myös 
pois? Mihin kätkeytyy rehtorin työn hyvä? Tämä vaihe kesti kauan. Samalla 
opin ymmärtämään analyysin "hiljaisten jaksojen" merkityksen ja välttämättö
myyden. Kategorioiden kypsyttely (cooking) on tarpeellista (mts. 18-20), jotta 
tutkittavat ilmiöt voivat tiivistyä ja saada käsitteellisen muotonsa. Lopulta mo
nen vaiheen ja uudelleenkirjoittamisen jälkeen teoreettisen koodauksen katego
riat eli rehtorin työn ulottuvuudet erottuivat aineistosta. Kategorioissa integroi
tuvat sekä avoimen koodauksen kategoriat että aineistosta tehdyt havainnot. 
(Mts. 72-82; 1992, 75; 1999, 83-84; Duchscher & Morgan 2004, 610.) 

Eri kokeilujen tuloksena kategoriat rakentuivat nykyiseen muotoonsa. 
Viiden rehtorin työn ulottuvuutta kuvaavan kategorian peruslähtökohtana on 
kouluyhteisön oppiminen ja kehittyminen sekä näitä tukevat rehtorin teot. Kun 
rehtori haluaa johtaa, hän valitsee toimintatapansa. Tällöin hän valitsee ne ta
vat, joilla käyttää valtaansa. Kun hän linjaa pedagogisen perustan, hän ymmär
tää päätöstensä vaikuttavan koko koulun toimintaan. Hän elää tässä ajassa te
kemällä konkreetteja tekoja myös tulevaisuuden hyväksi. Tekojensa kautta hän 
välittää niin ihmisistä kuin asiakysymyksistäkin. Rehtorin persoonallinen työ
ote ja yhteisön kehittymisen välttämättömyys sisältyvät jokaiseen kategoriaan 
sen sisällön mukaisina teemoina. Jokaiseen kategoriaan sisältyy myös yhteisö ja 
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sen merkityksen huomioiva toimintatapa. Millainen yhteys näillä asioilla voisi 
olla hyvään? Tässä luvussa esitellään teoreettisen koodauksen kategoriat. Koos
te niistä on kuviossa 34. 

Rehtori välittää 

Rehtori elää ajassa 

Rehtori linjaa pedagogisen perustan 

KUVIO 34 Teoreettisen koodauksen kategorioiden kooste 

Rehtori haluaa johtaa 

Rehtori käyttää valtaa 

Kategorioita yhdistää toisiinsa toisaalta yhteisöllinen ja ihmistä huomioiva 
lähestymistapa sekä toisaalta rehtorin auktoriteettius (arvovalta). Yhteisöllinen 
lähestymistapa näkyy vahvimmin kategoriassa 'Rehtori välittää', mutta jokai
sessa kategoriassa rehtorin inhimillinen toiminta tulee ilmi myös vastuullisena 
huolenpitona, ns. emännän tai isännän otteena. Oikeudenmukaisuus ja tasa
puolisuus olivat rehtoreille tärkeitä arvoja. Kun rehtorit sanoivat haluavansa 
johtaa, he pyrkivät toimimaan sekä eettisesti että esimerkillisesti ja näin he otti
vat vastuuta. Kategorioissa rehtoreiden vallankäyttö näkyi päämäärätietoisuu
tena ja näytti rakentuvan yhteisölliseen ja tasa-arvoiseen toimintatapaan. Uu
distuksia rehtorit toteuttivat oman harkintansa mukaan. Rehtoreille oli tärkeää, 
että toiminta oli linjakasta ja päätöksenteko johdonmukaista. Pedagogista pe
rustaa luodessaan he ohjasivat asiantuntijat yhteistyöhön sekä keskenään että 
johdon kanssa. Kategorioista ilmenee, että rehtorit kyllä näyttivät suuntaa, tu
kivat ja kannustivat opettajia mutta antoivat heidän itse oivaltaa työtapansa. 
Luodakseen uutta rehtoreiden oli hankittava tietoa koulutuspolitiikan suunnis
ta ja verkostoiduttava elinkeinoelämään sekä pyrittävä ennakoimaan tulevaa. 
Yhteisöstä huolehtimisen rinnalla rehtorit kehottivat toisiaan itsensä tuntemi
seen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tällä oli erityistä merkitystä reh
torin yksinäisinä hetkinä. 

Voisiko hyvä olla sitoutuneena rehtorin haluun johtaa ja sen mukaisiin 
valintoihin tai voisiko se löytyä hänen työtavastaan ja suhtautumisestaan oppi
laitoksen perustehtävään ja sitä hoitavaan yhteisöön? 

5.1 'Rehtori haluaa johtaa' 

Tavallaan koko aineisto kertoo rehtoreiden omasta tahdosta, valinnoista ja ha
lusta johtaa, mihen viittaa myös tekstien normatiivinen sävy. Oma tahto oli 
keskeinen lähtökohta johtamiselle ja sen ymmärtämiselle. On haluttava johtaa. Rehto
rit linjasivat toimintatapaansa: on hankittava tietoa ja pidettävä pää kylmänä, 
kenenkään orjaksi ei saa alkaa. Työssään on oltava määrätietoinen, jämäkkä mutta 
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joustava, sillä yhteisiä asioita voidaan hoitaa vain yhteistyöllä. Rehtorit neuvoi
vat sekä itseään että kollegoitaan: on tunnettava itsensä ja oltava oma itsensä. Reh
tori ei saanut hukata motivaatiotaan, vaan hänen on uhkuttava intoa ja oltava 
tärkein ammatti-ihmisen malli talossaan. Kategoria 'Rehtori haluaa johtaa' ker
too vahvasta omasta tahdosta, mutta myös tietoisesta toiminnasta ja asioiden 
ymmärryksestä. Oma tahto kuvastaa osallisuutta ja myös sitoutumista johtajuu
teen, rehtorin työn eri puoliin. Kategoriassa 'Rehtori haluaa johtaa' yhdistyvät 
ensisijaisesti avoimen koodauksen kategoriat 'Rehtori johtaa muutosta' (ks. lu
ku 4.3), 'Rehtori tietää perustehtävänsä' (4.4), 'Rehtori luo ilmapiirin ja suun
nan' (4.5), 'Rehtori on esimies' (4.6) ja 'Rehtorius on instituutio' (4.7). Tiivistel
mä on kuviossa 35. 

Rehtori 
haluaa 
johtaa 

hän ymmärtää, että hyviin tuloksiin päästään monin tavoin 

hän näyttää mallia omalla esimerkillään: uskoo ihmisiin, 
luottaa henkilöstöönsä ja toimii tasapuolisesti 

hän kuuntelee, rakentaa yhteisössä avoimuutta, 
luottamusta ja vastuullisuutta 

hän pitää hyvää huolta koulustaan ja toimii tavalla, jossa 
seuraajntekin jää hyvät fyysiset mahdollisuudet 

hän luo onnistumisen tahtoa ja halua muutostflantefsffn, 
sillä juuri niissä häntä tarvitaan aivan erityisesti 

hän joutuu muuttamaan ja muuttumaan, 
myös jäämään yksin, mutta hän selviää 

KUVIO 35 Tiivistelmä kategoriasta 'Rehtori haluaa johtaa' 

Rehtorit hyväksyivät opettajien erilaiset tavat päästä hyviin tuloksiin työs
sään, sillä asiantuntijoiden on annettava itse oivaltaa. Näin rehtorit rakensivat 
yhteisöllisyyttä ja työn mielekkyyttä. Erilaisten näkökulmien tarkastelu ja yh
teensovittaminen olivat rehtorin kykyä ymmärtää sekä oppilaitoksen toiminnan 
kokonaisuus että sen eri puolet. Yksittäiset pyrkimykset saavuttivat menestystä 
vain osana kokonaisuutta. Pohdinnoissa näkyy myös pitkän aikavälin vastuul
lisuus: seuraajillekin on jäätävä mahdollisuus. 

Kategoriaan sisältyy myös työn esimerkillisyys: arjen teoilla on merkityk
sensä oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden tunnetta rakentavana element
tinä. Asettumalla samaan rintamaan henkilöstön kanssa45 rehtori haki yhteyttä ja 
osoitti yhteisen tekemisen suuntaa. Yhteisön luottamus rakentui vain avoimeen 
toimintatapaan ja lupausten täyttämiseen. Jos luottamusta ei ole, ei olla myöskään 
avoimia. Rehtori loi elämää omien joukkojen kanssa, sillä organisaatiomuutoksissa 
yhteisöjä rakennettiin aina uudestaan. Kaikkein tärkeintä oli ihmisten kuuleminen, 

45 Empatia on toisen ihmisen oman kokemisen kunnioittavaa ymmärtämistä. - Ihminen 
pystyy olemaan myötäelävä vasta kun on päästänyt irti kaikista toista ihmistä koske
vista ennakkokäsityksistä ja arvioista. Elämä vaatii erityistä läsnäolon laatua, vaikka 
myötäelämisen edellyttämää läsnäoloa ei ole helppo pitää yllä. Sen taito on melkein 
ihme, sillä se vaatii täyttä keskittymistä toisen viestiin. -- Älyllinen ymmärtäminen 
estää sellaisen läsnäolon, jota myötäeläminen vaatii. (Rosenberg 2005, 121-122, 124.) 
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heidän kanssaan keskustelu sekä asioiden monipuolinen käsittely. Yhteinen vuo
rovaikutus rakensi sellaista yhteistä ymmärrystä, johon voi sisältyä myös toisis

taan poikkeavia näkemyksiä ja kriittisyyttä. Vaikeat yksittäisetkin tilanteet kos
kettivat aina koko yhteisöä, myös rehtoria itseään, siksi yhteisön jäsenet kohdat
tiin kasvokkain ja asiat kerrottiin rehellisesti. Tämä vaati rehtoreilta valmistau
tumista. 

Kategoriassa korostuu rehtorin tarpeellisuus ja läsnäolo. Tuttuihin toimin
tatapoihin tottunut organisaatio on jähmeä muutoksille, siksi rehtoria tarvittiin 
mukanaolijana, itsensä likoon laittajana sekä asioiden esittelijänä. Jyrääminen ja 
sanelupolitiikka eivät toimineet, kun tavoitteena oli säilyttää henkilöstön innostus 
ja kehittämishalu sekä rakentaa luottamusta uuteenkin yhteisöön tai organisaati
oon. Esimiehenä rehtori joutui muuttamaan asioita ja muuttui myös itse: koko 
ajan tuli kehittää itseään. Uudistuksiin ei aina ollut mallia, joten piti tehdä niin kuin 
hyvältä tuntui. Näissä tilanteissa rehtorit luottivat myös omaan intuitioon. Rehto

rin oma inhimillisyys tuli avuksi tilanteissa, joissa hän joutui hoitamaan asioita 
vastoin enemmistön kantaa. Kategoriaan sisältyy myös rehtorin yksinäisyys ja 
tilanteet yksinäisenä toisinajattelijana. Uudistamistoimenpiteille ei aina riittänyt 
ymmärrystä, eikä rehtori saanut olla hienohipiäinen. Aika ja arjen tilanteet osoitti

vat ennakointien viisauden usein vasta vuosien päästä. 
Kategoriaan sisältyy myös asiantuntijuus. Rehtorilta edellytettiin itsensä ke

hittämistä ja asiantuntijuutta. Hyvän näkökulmasta tärkeäksi ilmeni oma tahto; 

haluttu johtajuus sisälsi sekä vahvan auktoriteetin että huolehtivan ihmisyyden. 
Hyvää osoittaa myös se, että työ perustui eettisille toimintatavoille ja moraali
sille valinnoille. Kategoriasta välittyy ymmärrys oppilaitosympäristön erityi

syyteen - ammattilaisuuteen ja kasvun näkökulmiin. Johtajuuteen kuuluivat 
myös ennakointi ja tulevaisuuden rakentaminen eli pitkän aikavälin päätökset. 
Hyvä ilmenee monissa arjen tilanteissa: yhteisöt vahvistuivat keskusteluissa ja 
rehtorit osoittivat kiinnostustaan yhteisiin asioihin. He olivat myös valmiita 
puuttumaan ongelmallisiin tilanteisiin ja ohjaamaan niitä. Rehtoreiden pyrki
myksenä oli tuntea sekä yhteisönsä että itsensä. 

5.2 'Rehtori käyttää valtaa' 

Vallankäyttö on rehtorin tarkoituksenmukaista toimintaa, jolla on yhteytensä 

myös edelliseen kategoriaan. Tämä ilmenee erityisesti rehtorin omana tahtona 
ja yhteisöllisinä toimintatapoina. Yhteistä molemmille kategorioille on valtaan 
liittyvä vastuu, yhteinen päätöksenteko, oikeudenmukaisuus ja rehtorin pää
määrätietoisuus. 

Rehtori käytti valtaansa päätöksentekijänä, hän valitsi ja vastasi päätösten 
sekä perusteista että seurauksista. Käsiteltävässä kategoriassa korostuu vallan
käyttö, jossa näkyy vuorovaikutus ja yhteinen keskustelu. Rehtorit sallivat kriit
tisyyden, mutta joutuivat itsekin taiteilemaan puun ja kuoren välissä. Kategorias
sa ilmenee päämäärätietoisuus, kyky nähdä minne halutaan mennä. Vastustuksesta

kin huolimatta rehtorit toteuttivat uudistuksia ja suuntasivat resursseja oikeaksi 
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katsomallaan tavalla. Näissä tilanteissa rehtorit kokivat joutuneensa myös synti
pukiksi, arvostelu saattoi olla kovaa eikä siihen voinut vastata samalla mitalla. 
Kategoriaan sisältyvät monenlaiset oppilaitoksen muutostilanteet. Organisaa
tiomuutoksissa myös oppilaitos saattoi jäädä yksin. Kategoriassa 'Rehtori käyt
tää valtaa' yhdistyvät avoimen koodauksen kategoria 'Rehtori johtaa muutosta' 
(ks. luku 4.3) sekä alakategoriat 'Yhteisen kasvatusvastuun linjaaja' (4.4.2), 
'Toimintakulttuurin luoja omilla teoillaan ja viesteillään'(4.5.1), 'Vallankäyttäjä' 
(4.5.3) sekä 'Virkaehtosopimusten tulkitsija' (4.6.1). Näiden lisäksi kategoriaan 
kuuluvat myös kaikki ne avoimen koodauksen ominaisuudet, joissa rehtorit 
esimerkiksi päättivät muutoksista ja toimintalinjoista. Tiivistelmä on kuviossa 
36. 

Rehtori 
käyttää 
valtaa 

hänelle valta on toimintakykyä ja mahdollisuutta valita 

hän perehtyy asioihin ja valmistautuu vaikeisiin 
päätöksiin puhumalla ihmisten kanssa 

hän päättää asioista ja toimii päätöksissään johdonmukaisesti 

hän edistää oikeudenmukaisuutta ja tietoisuutta 
asioista, samalla hän luo yhteisöllisyyttä 

hän pyrkii toimintamuotoihin, joissa ihmiset 
valtautetaan ja osallistetaan yhteistyöhön 

hän antaa mahdollisuuden uuden syntymiselle 

KUVIO 36 Tiivistelmä kategorian 'Rehtori käyttää valtaa' sisällöstä 

Kategoriassa korostuvat rehtorin omat valinnat: harkintavaltaa oli käytet
tävä tasapuolisesti, linjakkaasti ja perustellusti.46 Päätöksenteossa rehtoreita auttoi 

ihmisten kuuntelu, asioihin perehtyminen ja tiedonhankinta. Näiden avulla he 
pystyivät rohkeaankin ennakointiin. Kategoriassa korostuu samojen periaatteiden 
mukainen toiminta, vaikka se oli myös haavoittuvaa ja tulkinnoille altista. Toisen 
hyväksi ja oikeudenmukaiseksi kokema päätös tuntui toisesta täysin päinvastaiselle. 
Kategoriassa ilmenee rehtoreiden toiminnan avoimuus, sillä asioita käsiteltiin 
yhteisesti, silti rehtori koki jäävänsä yksin. Rehtori käytti valtaansa moniin uu
distuksiin, mutta sen rinnalla näkyi usko henkilöstönsä osaamiseen. Kategori
assa korostuu rehtorin oma asiantuntijuus arjen tilanteissa ja kyky johtaa asian
tuntijaorganisaatiota. 

Yhteisöllisyys ja yhteisen hyvän rakentaminen47 eivät kuitenkaan taanneet 
sujuvaa ja ongelmatonta arkea. Tarvittiin myös vahva tahto tehdä työtä yhdessä. 

Yhdessä tekeminen synnytti myös luottamusta ja rohkeutta siihen, että asioita 

46 Vallan lähteitä ovat: asemavalta, tiedon ja asiantuntijuuden valta, palkitsemisen 
kontrolli, pakkovalta, allianssit ja verkostot, hyväksyminen ja toimintatavan kontrol
li. Vallan reunaehtoja ovat tarkoituksen ja symbolien kontrolli sekä henkilökohtai
nen valta. (Bolman & Deal 2003, 194-195; Yukl 2006, 148-158.) 

47 Aristoteleen etiikalle ja hyvän elämän mallille on ominaista voimakas yhteisöön kuu
lumisen korostaminen. Yhteisöllisyys ulottuu ihmisen peruspsykologiaan: kunnian
himo eli tunnustetuksi tulemisen halu on yksi kolmesta inhimillisestä perushalusta. 
Yhteisöllisyys näkyy luonteenhyveinä: anteliaisuus, hyvä itsetunto, rauhallisuus, to
tuudellisuus ja seurallisuus. (Sihvola 2000, 49-50; myös Maclntyre 2004, 231.) 
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voi oppia matkan varrella. Näiden tekijöiden tuloksena saattoi lisääntyä myös yh
teisön uskallus luoda uutta rehtorinsa kanssa ja hänen johdollaan. 

Kategoriassa korostuu rehtorin asema. Tämä asema edellyttää ja samalla 
antaa mahdollisuuksia osallistua yhteisön toimintaan, olla siinä mukana, linjata 

toimintaa ja tehdä näiden mukaisia päätöksiä. Rehtorin asiantuntijuus, valta ja 
vastuu ovat hänen työtään. Miten niihin sidostuu hyvä? Rehtorin esimerkillinen 
toiminta lisäsi osallisuutta yhteisössä. Rehtorit kuuntelivat, keskustelivat ja 
toimivat johdonmukaisesti työssään. Vallankäyttö kohdistui erityisesti koulu
organisaation erityispiirteiden huomioimiseen, organisaation kokonaisvaltai
seen kehittymiseen ja muutosten hyväksymiseen. Mikä vallankäytössä on hy
vän kannalta oleellista? Onko oleellista se, mihin valtaa käytetään ja miten sitä 

käytetään? Mikä on oman tahdon merkitys? "Vuoden rehtorit" halusivat johtaa, 
he halusivat toimia talonsa isäntänä tai emäntänä. 

5.3 'Rehtori linjaa pedagogisen perustan' 

Kategoriassa korostuu oppiminen ja yhteinen kasvatusvastuu. Yhteisöllisyys ja 
ihmisestä välittävä asenne yhdistää sen molempiin edellä esitettyihin kategori
oihin. Oppilaitoksen toiminta saa voimansa yhteisöstä ja ihmisistä, heidän asi
antuntijuudestaan ja teoistaan sekä myös heidän kuulemisestaan. Kategoriassa 

'Rehtori linjaa pedagogisen perustan' yhdistyvät avoimen koodauksen katego
ria 'Rehtori tietää perustehtävänsä' (ks. luku 4.4) sekä alakategoriat 'Innostunut 
sekä työyhteisöstään että sen kehittämisestä' (4.3.2), 'Vastuu opiskelijoista' 
(4.4.1), 'Yhteisen kasvatusvastuun linjaaja' (4.4.2) ja 'Yhteiskunnan ja työelämän 
pelisääntöihin johdattelija' (4.5.2) sekä ne avoimen koodauksen ominaisuudet, 
joissa rehtorit kuvasivat esimerkiksi oppilaitoksen perustehtävän erityisasemaa. 
Tiivistelmä on kuviossa 37. 

Rehtori 11 njaa 
pedagogisen 
perustan 

hän ymmärtää, että johtajuus koulussa pitää aina 
sisällään näkökulman kasvatukseen, yhteisöllisyyteen, 
sivistykseen ja toisen kunnioittamiseen 

hän tietää opettajien tuen tarpeen juuri pedagogisissa 
kysymyksissä ja pyrkii siihen vastaamaan 

hän on mukana kehittämässä koulun arkea ja yhteisiä 
pedagogista linjauksia 

hän ymmärtää erilaisten oppimisympäristöjen 
merkityksen: verkostot on tuotava elinkeinoelämään 
ja yhteiskuntaan on mentävä mukaan 

hän tietää, että elämää on muualtakin kuin koulussa 

KUVIO 37 Tiivistelmä kategorian 'Rehtori linjaa pedagogisen perustan' sisällöstä 

Kategoriassa korostuu oppilaitoksen perustehtävä, oppiminen ja ammattiin 
valmistuminen. Näkökulma tuo esiin rehtorin tekoja, joiden avulla hän yritti tu
kea oppimista. Vaikka hallinnon laajeneminen oli vienyt rehtorit etäälle oppilai
toksen ja opiskelijoiden arjesta, he löysivät osallistumisen mahdollisuuksia. Vä
lillisenä toimintana kategoriassa tulevat esille ne monet tavat, joilla rikastutet-
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tiin oppimista ja luotiin opiskelijoille uusia mahdollisuuksia. Rehtoreiden mie
lestä linjauksissa tuli näkyä kasvatuksen ja sivistyksen leima. Oli pidettävä 
huolta yhteisöllisyydestä ja toisen kunnioittamisesta. Oppilaitoksessa oli suhteelli
sen hyvä henki ja yhteisesti omaksuttu kasvatusvastuu. 

Kategorian pedagogiset kysymykset vaativat asiantuntijoiden yhteistyötä se
kä keskenään että johdon kanssa. Rehtorin arvostava sävy näkyi, ja siksi ei ollut 
tarpeellista mennä opettajien asiantuntijuusalueelle: paras tulee kun itse oivalta
vat. Tästä huolimatta rehtorit halusivat olla osallisia ja kannustaa myös henki
löstöä kehittymiseen ja opiskelijalähtöiseen toimintaan. Opiskelijan huomioiva 
pedagogiikka ja kasvatuksellinen ote kuuluivat rehtoreiden mielestä ammatilliseen 
koulutukseen. 

Valtakunnalliset linjaukset näkyivät myös rehtorin työssä. Kategoriaan si
sältyvät tutkintokohtaiset opetussuunnitelmauudistukset ja toimintatavat lisä
sivät myös koulujen yhteistyökumppaneiden määrää. Elinkeinoelämä ja kou
lumaailma verkottuivat entistä tiiviimmin - yhteistyö muuttui kumppanuudek
si. Tietoisuus työelämän odotuksista oli rehtorillekin tärkeää. Monensuuntai
seen yhteistyöhön velvoitti myös lainsäädäntö. Maakunnallisissa kehitystehtä
vissä laajeni myös rehtoreiden kyky ennakoida tulevaa. 

Rehtori nimike kuuluu koulun johtamiseen ja sillä on aina sisältönsä myös 
pedagogisessa asiantuntijuudessa, sillä rehtorin kelpoisuus edellyttää opettajan 
kelpoisuutta. Näkyykö rehtorin työn hyvä siinä, Pttä voidakseen päättää rehtori 
tarvitsee pedagogisen kokonaisnäkemyksen rinnalle myös kollektiivisia tavoit
teita, strategista suunnittelua ja näiden sekä merkityksen että yhteyden ymmär
tämistä organisaatiossaan? Kategorian pedagogisuus linkittyy vahvasti sekä 
ihmisyyteen että yhteisöllisyyteen. Ovatko ne avainsanoja oppilaitoksen hyväs
sä johtajuudessa ja sen pedagogisen maailman näkemisessä? 

5.4 'Rehtori elää ajassa' 

Kategoria on tiivistys kaikesta siitä, missä rehtorit viittasivat asiantuntijuuteen, 
aktiiviseen kehittymiseen ja ennakointiin. Koulun oli seurattava lainsäädännön 
muutoksia ja kehittämisohjelmien viestejä sekä toimittava niiden linjausten 
mukaisesti. Kategoria 'Rehtori elää ajassa' kertoo rehtorin kehittävästä, suuntaa 
näyttävästä ja osallistavasta toimintatavasta, yhteydestä omaan organisaatioon, 
mutta myös koulun ulkopuolelle sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin. Ka
tegoria 'Rehtori elää ajassa' yhdistää avoimen koodauksen kategorian 'Rehtori 
johtaa muutosta' (ks. luku 4.3) sekä sisällöllisiä kokonaisuuksia alakategoriois
ta: 'Kouluttaja' (4.1.2), 'Toimintakulttuurin luoja omilla teoillaan ja viesteillään' 
(4.5.1), 'Yhteiskunnan ja työelämän pelisääntöihin johdattaja' (4.5.2) sekä 'Luot
tamustehtävien haltija' (4.6.3). Tiivistys on kuviossa 38. 



Rehtori 
elää 
ajassa 

hän opiskelee ja kehittää itseään, 
hän arvostaa myös syvällistä tietoa 

hän tietää olevansa paalupaikalla ja tärkein 
ammatti-ihmisen malli talossaan 

hänen viestinsä, esiintymisensä ja puheensa ovat 
merkityksellisiä, niiden kautta luodaan kulttuuria 

hän luottaa omaan kokemukseensa ja intuitioonsa 

hän on rohkea toimissaan ja näkee 
krfittisyyde n ma h do l lisu u tena kehittymiseen 

hän on aktiivinen alueensa elinvoimaisuuden 
kehittäjä, hän toimii globaalisti ja luo uutta 
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KUVIO 38 Tiivistelmä kategorian 'Rehtori elää ajassa' sisällöstä 

Kategoriassa korostuu rehtorin työhön liittyvät kehittämistehtävät. Rehto
rilta edellytettiin sekä itsensä että koulun toiminnan kokonaisvaltaista kehittä
mistä, sillä syvällisen tiedon ja osaamisen arvostuksen tulee säilyä. Tämä vaati myös 
omaa opiskelua, sillä rehtori on oppilaitoksen pääkehittäjä. Kelpoisuuksien saavut
taminen oli rehtoreille tärkeää, mutta he opiskelivat myös näiden jälkeen. He 
järjestivät yhteisiä koulutuksia ja toimivat myös kouluttajina. Kategoriaan sisäl
tyy metafora paalupaikasta. On toimittava yhteisten arvojen ja kulttuurin tulkkina. 
Rehtorin tehtävä oli olla myös kriittinen ja pohtiva omaa työtään kohtaan: enkö 
olekaan pystynyt näkemään riittävästi tulevaisuuteen? Oli tärkeää osoittaa toimin
nan suunta henkilöstölle. Kevätjuhlapuheet olivat merkittäviä viestinnällisiä 
tapahtumia, vaikka koulukulttuuria ei luodakaan juhlapuheissa. Kategoriassa ko
rostuu arjen työn ja säännöllisen kanssakäymisen merkitys sekä yhteisen teke
misen tärkeys. 

Kategoriaan sisältyy sekä yhteiskunnan että koulumaailman kehityksen 
seuraaminen. Tarvittiin tietoa, jonka perusteella saattoi valita toimintatapansa. 
Muutosten esittelyyn ja yhteiseen keskusteluun oli valmistauduttava huolella, 
sillä muutoksiin sisältyi aina myös yhteisön kriittisyyttä. Rehtorit eivät mieles
tään sanelleet tai jyränneet, vaikka toimivatkin päämäärätietoisesti ja tuloshakui
sesti. Oli tilanteita, joissa oli luotettava vain omaan intuitioon ja toimittava sen 
varassa, mikä tuntui hyvältä.48

Olisiko tämän kategorian työhön liittyvä hyvä rehtorin asiantuntijuudessa 
elää tässä ja nyt sekä samanaikaisesti nähdä tulevaisuuteen ja ottaa myös siitä 
vastuu? Hyvää voisi olla myös rehtorin halu etsiä tietoa sekä oppilaitoksen si
sältä että sen ulkopuolisesta maailmasta ja oppia siitä yhdessä yhteisönsä kans
sa? Hyväksi voisi nähdä myös vaikeiden asioiden esille tuomisen ja niiden sel
vittämisen kasvokkain ja rehellisesti. 

48 On ero ulkoisten ja sisäisten hyvien asioiden välillä. Ulkoisesti hyvät asiat ovat luon
nostaan kohteita sellaisissa kilpailuissa, joissa täytyy olla häviäjiä siinä missä voitta
jiakin. Sisäisesti hyvät asiat ovat tulosta kilpailusta, jossa pyritään erinomaisuuteen. 
Sisäisesti hyvien asioiden saavuttaminen on kuitenkin luonnollisella tavalla hyvä 
asia koko toimintaan osallistuvalle yhteisölle. (Maclntyre 2004, 225.) 
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5.5 'Rehtori välittää' 

Rehtorin välittäminen on vahvasti läsnä kaikessa. Välittäminen näkyy jokaises
sa kategoriassa. Se välittyy kategorioiden inhimillisestä, ihmistä kunnioittavasta 
ja tarkoituksenmukaisesta toiminnasta. "Vuoden rehtorit" osoittivat eri tavoin 
välittävänsä siitä, miten johtivat, käyttivät valtaa, linjasivat pedagogisia ratkai
suja ja elivät nykyhetkessä. Toiminta oli oikeudenmukaista ja työllä oli eettinen 
perusta. Rehtorit kertoivat huolehtivansa sekä yhteisöstään että itsestään ja ko
rostivat, että tärkeintä oli olla aito inhimillinen ihminen kaiken muutoksen ja kiireen 
keskellä. Kategoriaan 'Rehtori välittää' yhdistyvät avoimen koodauksen katego
ria 'Rehtori on persoona' (ks. luku 4.2) sekä alakategoriat 'Itsensä tuntija' (4.2.1), 
'Halukas johtamaan' (4.2.2) ja 'Yksin ja yksinäinen' (4.2.3) sekä kaikki ne viitta
ukset, jotka rehtoreiden kirjoituksissa kertoivat huolenpidosta ja välittämisestä. 
Suoraan ja epäsuorasti tästä viestitti koko aineisto. Tiivistelmä on kuviossa 39. 

Rehtori 
välittä.ä 

hän on kasvanut vastuuseen, omiin valintoihin ja 
oikeudenmukaisuuteen jo lapsuudessa 

hän haluaa toimia oikein Ja hyvin, hän 
analysoi sekä omia että organisaation toimia 

haavojen kautta hän oppii tuntemaan Itseään 

htin tarkastelee asioita monesta näkökt•lmasta, 
joskus hän onnistuu ja joskus epäonnistuu 

hänellä on vahva Itsetunto ja hän kehittää itseään 

hänellä on pitkä ja monipuolinen työkokemus ja 
joltain osin hänen työnsä jää aina kesken 

hän on innostunut työstään ja osallistaa ihmisiä, 
hän haluaa saada heidät itse oivaltamaan 

hän neuvottelee henkilöstön kanssa kasvokkain, seisoo heidän 
kanssaan samassa -rintamassa ja joskus yksin tuule·ssa 

KUVIO 39 Tiivistelmä kategorian 'Rehtori välittää' sisällöstä 

Kategoriassa korostuu ihminen, hänen arvonsa, ihmisyytensä ja oikein 
tekemisensä. Ihmiset oli totuttu kohtaamaan kasvokkain ja yhteisöllisyyteen 
rehtorit kertoivat oppineensa jo lapsuudessa. Silloin olivat kehittyneet ratkaisu
taidot ja omat valinnat sekä vastuu: veljeni ei lähtenyt opiskelemaan, tein ratkaisuni 
ja lähdin. Rehtorit kertoivat toiminnallisesti rikkaasta ja turvallisesta, mutta sa
malla vastuuseen ja velvollisuuksiin opettavasta lapsuudesta. Aikuiset esikuvat 
olivat lähellä: oma perhe ja monissa tapauksissa koko kyläyhteisö. Kirjoituksis
sa mainittiin inhimillinen toiminta, oikea ja väärä, pienempien puolustaminen 
ja auttaminen sekä oikeudenmukainen toimintatapa. 49 Lapsuudessa kehittynyt 

49 Omatunto on meidän sisäinen moraalirakenteemme. Sen kautta me arvioimme, mikä 
on oikein tai väärin, mitä meihin saa kuulua ja mikä itsessämme on kiellettävää tai 
torjuttavaa. Johtavassa asemassa olevan henkilön omatunto joutuu usein koetukselle, 
koska on tehtävä päätöksiä, jotka toiset voivat kokea loukkaavina. Johtaja joutuu ta
sapainoilemaan yrityksen ja yksilön etujen ja oikeuksien välillä. (Toskala 1989, 45; 
vrt. Ahlman 1953, 106-107.) 
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omatuntosai vielä aikuisenakin pohtimaan: mitenhän tämä olisi meillä kotona teh
ty. Rehtorit kokivat, että on ollut etuoikeutettua saada käydä koulua ja löytää 
itselleen haluamansa ammatti ja työpaikka. 

Kategorian välittämiseen liittyy myös kriittisyyttä ja oman toiminnan ar
viointia: olisi pitänyt pystyä neuvottelemaan. Kirjoituksissa kriittisyys sallittiin ja 
sitä jopa toivottiin. Ei voi todeta tekevänsä vain virkatehtäviä, vaan ratkaisujen vai
kutusta oli mietittävä koko yhteisön tai alueen kannalta. Kategoriassa välittyy 
monella tavalla sekä yhteisöstä että itsestä huolehtiva ote: asioita seurattiin ja 
niissä elettiin mukana. Kiinnostuksen kohteena oli myös maakunta ja oma kou
lutusala sekä näiden kehittyminen. Kaikkeen osallistuttiin ja otettiin kantaa. 
Valitsemistaan näkökulmista rehtorit pitivät tiukasti kiinni - joskus se oli myös 
syy yksinjäämiseen. Silti oli opittava tuntemaan itsensä ja säilyttämään linjansa. 
Itsetutkiskelua aiheutti juuri arjen toiminta. Keskustelukumppaneita ja palaut
teen antajia rehtorit löysivät vain yhteisistä koulutuksista, joissa oli mahdolli
suus yhdessäoloon kollegojen kesken. Siellä he toimivat myös toistensa työnoh
jaajina. Kategoria sisältää myös lähipiirin tuen: kollegarehtoreiden tutorointi on 
ollut joskus tilanteen 'ainut pelastaja'. 

Voisiko hyvä piillä siinä, että yhteisö oli etusijalla? Henkilöstöä kuunnel
tiin, annettiin vapaus oivaltaa ja toimia sekä kannustettiin uudistumaan? Tai 
voisiko hyvä olla siinä, että rehtorit uskoivat myös itseensä ja omaan osaami
seensa? He opiskelivat ja perehtyivät alaansa? Vaikka keskeistä oli uskoa ihmisiin, 
ei yhteisössä voinut kuitenkaan toimia jokaisen mielen mukaan. Miten hyvä 
piiloutuu näihin asioihin? Rehtorin persoona saattoi joutua ankarankin arvoste
lun kohteeksi, silloin tarvittiin ihmisyyttä ja vahvaa itsetuntoa. 

Rehtorin välittäminen ja huolehtiva ote näkyi yhteisössä. Välittämistä 
voisikin sellaisenaan kutsua hyvän elementiksi. Kategorialla on yhteytensä sekä 
suoraan että välillisesti rehtorin työn kaikkiin ulottuvuuksiin. Välittäminen tuli 
esille monin eri tavoin, ja sillä oli myös seurauksensa: välittäminen lisäsi välit
tämistä (vastuuta ja ihmisyyttä) sekä siihen kasvamista. Oli kuitenkin pidettävä 
huolta myös itsestä ja lähipiiristä: on oltava terveellä tavalla itsekäs. 

5.6 Piilossa oleva hyvä 

Edellä esitettyjä rehtorin työn ulottuvuuksia voisi kutsua myös rehtorin teoiksi. 
Havaintojeni perusteella niissä ilmenee kontekstiinsa sidottua ja tilannekohtai
sia sävyjä saavaa tekemisen laatua, jota voidaan nimittää hyväksi. Hyvä on pii
lossa, parhaimmillaan se näyttäisi olevan luonnollinen osa rehtorin työtä ja tekoja - sitä 
ei ole haluttu korostaa. Johtajuudelle ja rehtorin työlle oli valittu perusta, joka tuli 
esiin hyvin normatiivisesti ja samansuuntaisena. Työ ja sen vaatimukset olivat 
muotoutuneet vuosikymmen toisensa jälkeen lainsäädännön ja virkavallan 
määräysten pohjalta sekä rehtoreiden yhteisten keskustelujen ja koulutusten 
seurauksena. Rehtorius instituutio oli muovautunut yhteisen toiminnan tulok
sena. Hyvään pyrittiin tilanteen vaatimalla tavalla. Aika ja muutokset toivat 
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työhön uusia sävyjä, mutta eivät häivyttäneet työn perustaa. Hyvä sisältyi 
luonnollisena osana työhön ja muovautui myös sen mukana. 

Teoreettisen koodauksen kategorioissa näyttäytyvä hyvä ei yllätä: katego
riat paljastavat rehtoreiden työlleen omistautumisen ja harkitun perustan hei
dän teoilleen, joissa näkyvät vastuu, eettisyys ja ihmisyys. Toisaalta kategoriois
sa näkyvä hyvä yllätti hyvinkin perusteellisesti: merkittäväksi ilmenivät teot 
yhteisöllisyyden hyväksi sekä auktoriteetin ääni. Kategorioissa näkyy yhteisöl
lisyyttä korostavia toimintatapoja ja selkeä toimintalinja. 

Kategorioissa näkyy eettinen toimintatapa: on toimittava oikein ja oikeu
denmukaisesti. Niistä heijastuu työote, jossa ihmistä huomioivaan ja yhteisölli
seen toimintatapaan yhdistyy asiantuntijuus, vastuullisuus ja laaja auktoriteet
tius. Rehtorit olivat suunnannäyttäjiä ja yhteisöidensä osallistajia, jotka tekojen
sa avulla rakensivat luottamusta ja ihmisestä välittävää ilmapiiriä. He kulkivat 
henkilöstönsä rinnalla, kävivät dialogia ja sallivat kriittisyyden. He käyttivät 
valtaa yhteiseksi hyväksi ja noudattivat päätöksissään johdonmukaisesti samoja 
periaatteita. He halusivat keskittyä vallankäytön näkökulmasta myös yhteisön 
tärkeimpään henkilöön: rehtoriin itseensä, itsensä tuntemiseen ja huolehtimi
seen. Valta on rehtorin työtä, mutta millaisena se voisi olla hyvän elementti? 

Rehtorin työn ulottuvuuksissa ilmenee tekemisen näkökulmasta myös 
päällekkäisyyttä ja vahvaa keskinäistä sidoksisuutta. Luonnostaan kategorioi
Jen sisällöissä korostuu vallan rinnalla vastuu ja vastuullisuus. Nämä molcm 
mat liittyvät vahvasti rehtorin työhön. Näihin sisältyy hänen asiantuntijuuten
sa ja asioihin perehtyminen. Näillä on yhteytensä myös rehtorin auktoriteettiu
teen ja toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämiseen. Vastuulli
suus heijastuu yhteisön asioissa ja ihmisten kohtaamisessa - yhteisestä hyvin
voinnista huolehtimisessa. Miten vastuuseen liittyvä hyvä voisi näkyä? 

Rehtorin työn ulottuvuuksissa välittäminen näkyi yhteisöllisyytenä ja in
himillisenä toimintana. Sellaisina tukea antavina tekoina, joissa salliltiin myös 
kysymykset. Välittämiseen näyttäisi yhdistyvän monensuuntainen hyvä. Sitä 
osoittaa rehtoreiden osallisuus ja sitoutuminen tavoitteidensa mukaiseen toi
mintaan. Se näkyy innostamisessa ja yhteisöllisyyden korostamisessa sekä it
sestä välittämisessä. Vastuullisuudella ja välittämisellä on omat heijastuksensa 
myös valtaan ja vallankäyttöön. Miten valtaa käytetään ja mitä sen avulla halu
taan tavoitella? Kategorioissa näkyy paitsi oikeudenmukainen ja tasapuolinen 
kohtelu ja systemaattisuus myös negatiivisten asioiden kohtaamisessa sekä reh
toreiden yksinjäämisessä. Rehtorit opiskelivat ja perehtyivät asioihin, he halusi
vat perehdyttää myös yhteisönsä innostamalla heitä yhteiseen keskusteluun ja 
kehittymiseen. Voisiko hyvä löytyä rehtorin asiantuntijuudesta, tiedosta ja 
osaamisesta, vai paremminkin itsensä tuntemisesta ja ihmisyydestä? Millaista 
hyvää osoittaa intuition käyttö ja rohkeus toimia? Voiko hyvä koskaan tulla 
esille samoin tavoin, olla samanlaista? Onko se muutakin kuin yksilön tai yhtei
sön tunne? 
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6 PÄÄKATEGORIAT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄ HYVÄ 

Mutta ei ole helppoa eikä kenen tahansa vallassa tehdä niin oikeille ihmisille oikeassa määrässä oi
keaan aikaan oikeasta motiivista oikealla tavalla. Siksi hyvä toiminta on harvinaista, kiitettyä ja ja
loa (Aristoteles 1981, 59). 

Teoreettisen koodauksen kategorioissa, työn ulottuvuuksissa rehtorin työ jäsen

tyi tulkintani mukaan teoiksi, jotka toivat esiin myös johtajuuden laadullisia 
piirteitä. Hyvä näyttäisi ilmenevän enemmän ja vähemmän50 juuri tekoihin si
sältyvänä laatuna. Se sävyttää tekoja ja paljastuu niiden kautta. Edellisessä lu
vussa rehtorin työ tiivistyi viiteen ulottuvuuteen, jotka erillisyydestään huoli

matta näyttivät sisältävän päällekkäisiä asioita ja sidostuvan tiiviisti keskenään. 
Tekemiseen näytti monella tavoin liittyvän kolme käsitettä: vastuu, valta ja välit
täminen. Jokaisessa kategoriassa tekoihin sisältyi vastuuta osoittavaa toiminta
tapaa. Rehtori perehtyi työnsä eri puoliin ja huolehti oikeudenmukaisesta toi

mintatavasta, oppilaitoksen asioista ja verkostoista sekä ihmisistä ja heidän tar
peistaan. Toinen kategorioiden yhteinen nimittäjä on valta ja rehtorin vallan
käyttö. Eri tavoin, suoraan ja välillisesti se oli läsnä kaikessa tekemisessä, reh
torin työ on käyttää valtaa, linjata ja päättää. Kolmas kaikissa kategorioissa 
esiintyvä yhteinen nimittäjä on välittäminen. Se ilmeni eri tavoin rehtorin te
kemisissä ja näkyi paitsi alueen ja koulutusalan myös yhteiskunnallisten asioi
den hoidossa. Välittäminen näkyi myös yhteisöön, ihmisiin tai rehtoriin itseen
sä liittyvissä valinnoissa. Välittämisellä oli tiivis yhteys rehtorin tapaan toimia 
ja edistää asioita. 

so Käytän tekstissäni useissa yhteyksissä Ahlmanilta (1953, 15) lainaamaani ajatusta 
enemmän tai vähemmän. Ahlman kysyy ihmisestä puhuessaan: voisiko ihminen olla 
enemmän tai vähemmän ihminen. Tietoisesti olen rehtorin työstä puhuessani pääty
nyt käyttämään muotoa enemmän ja vähemmän. Tällä viittaan rehtorin työn laajuu
teen ja sidosteisuuteen sekä rehtorin omaan kiinnostukseen työnsä eri ulottuvuuksis
ta. Monipuolisen ja laaja-alaisen työnsä suhteen rehtori on aina enemmän ja vähem
män. Myös GT-prosessin tulokset ilmentävät asioiden enemmyyttä ja vähemmyyttä, 
eivät suoranaista totuutta tai ei-totuutta. (Lomborg & Kirkevold 2003, 198-199; Ka
nervia 2007, 173). 



106 

Grounded theory-metodologian mukaisessa prosessissa aineisto häipyy 
vähitellen taustalle ja siitä tiivistyneet kategoriat saavat tilaa ja ottavat paikkan
sa. Tässä luvussa rehtorin tekeminen tiivistyy kolmeen kategoriaan: vastuu, 
valta ja välittäminen sekä niiden ominaisuuksiin. Hyvän elementit alkavat näyt
täytyä näiden kategorioiden (käsitteiden) sisällöissä. Seuraavissa alaluvuissa 
kukin pääkategoria kehittyy sisällöllisesti kokonaisuudeksi, joka edelleen pe
rustuu rehtoreiden kirjoituksiin ja aiempien lukujen kategorioihin, mutta sa
malla saa tukea muista teoreettisista jäsennyksistä. Nämä auttavat kuvaamaan 
kategorioiden ominaisuuksia tarkemmin.51 Vastuu, valta ja välittäminen ovat 
ehdotukseni tutkimuksen pääkategorioiksi ja samalla selektiivisen koodauksen 
tulokseksi. 

6.1 Vastuu 

Ymmärrän vastuullisuuden vastuuna toisen puolesta, siis vastuuna myös siitä, mikä ei koske mi
nua eikä mitenkään kuulu minulle - tai mikä toisaalta juuri kuuluu minulle tai katsoo minua: vas
tuuna siitä minkä kohtaan kasvoina (Levinas 1996, 78). 

Ammatillisen koulutuksen johtajuudessa työn tärkein lähtökohta on oppilaitok
sen perustehtävä ja sen tulevaisuuteen suuntaava toiminta. Vastuullisuus työs
sä tarkoittaa laaja-alaista näkökulmaa: tämän päivän arkea ja kauas tulevaisuu
teen tehtäviä päätöksiä.52 Yhteisössä toimitaan vuorovaikutteisesti ja eettisten 
periaatteiden mukaan.53 Epäsymmetrisyys ihmisten kesken johtuu paitsi jokai
sen omasta vastuusta myös siitä, että ihmistä vaaditaan vastuuseen. Tällöin eet
tisyys on epäsymmetristä dialogisuutta, jossa vastaaminen toiselle on myös vas
tuullisuutta toisesta. (Levinas 1996, 22.) 

Laaja-alainen vastuullisuus sisältää syvällisen tiedon säilyttämisen (asian
tuntijuus) sekä yhteisöstä ja sen ihmisistä huolehtimisen. Vastuussa on kyse 
myös oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta toiminnasta. Kokonaisvaltaisella 
vastuullisuudella on vaikutuksensa oppilaitoksen toimintaan ja sen kaikinpuo
liseen luottamuksellisuuteen. Vastuuseen sisältyvä hyvä suuntautuu laajalle. Se 
koskettaa eri näkökulmista sekä oppilaitoksen sisäisiä toimijoita että sen sidos
ryhmiä ja eri sektoreiden yhteistyökumppaneita. Seuraava tekstiosuus sekä tii
vistää että selkiyttää vastuuseen54 sisältyvien ominaisuuksien laatua, hyvän 
elementtejä, kuvio 40. 

51 Tästä eteenpäin merkitsen tekstin lähdeviitteet Glaserin (1978, 8-9) ehdotuksen mu
kaisesti pääosin alaviitteisiin. Niistä löytyvät kaikki ne lähteet, joista olen löytänyt 
omia tulkintojani myötäilevän ajatuksen siihen mitä tekstissäni olen käyttänyt. Suo
rien ja konkreettien lainausten lähdeviitteet ovat edelleen tekstin sisällä. 

52 Seyfarth 1999, 7-20; Sergiovam1i 2009, 2007; vrt. Kirveskari 2003; Mäkelä 2007. 
53 Bolman & Deal 2003, 115, 129-132; Drake & Roe 2003, 21-39; Duignan 2004; Ser

giovanni 1992, 2009; Starratt 2004. 
54 Malinen (2000, 2003, 64-73) on tutkimuksissaan tarkastellut aikuisopettajan työtä 

jakaen sen episteemiseen, eksistentiaaliseen ja eettiseen vastuuseen. 



episteerninen 
vastuu 1 1 

eksi stenti a a Iin en 
vastuu 1 1 

KUVIO 40 Vastuun sisältämät hyvän elementit 

107 

Esitän episteemistä vastuuta hyvän elementiksi, joka korostaa tietoa ja asian
tuntijuutta sekä heijastuu oppilaitoksen toimintaan ja sen verkostojen monen
tasoiseen ymmärtämiseen. Rehtorin esimiesasema tuo tilanteisiin velvoittavan 
episteemisen epäsymrnetrisyyden,55 joka tarkoittaa kokonaisvastuun rinnalla 
myös vastuuta yhteisten asioiden tietämisestä ja niiden tiedonvälittämisestä. 
Episteemisen vastuun jaan ammatillisen koulutuksen johtajuudessa seuraaviin 
osa vastuisiin: 

• hyvän hallinnon ja johtajuuden asiantuntijuus
• organisaation yhteisöllisyyden ymmärtäminen
• koulun kasvatuksellisen tehtävän huomioiminen.

Rehtori huolehtii koulun hallinnosta virkamiesetiikan mukaisesti. Kyse on 
sekä asiantuntijuudesta että inhimillisestä toiminnasta ja sellaisesta ymmärryk
sestä, joka myös varoittaa yhteisen toiminnan arvon tai luottamuksen menettä
misen vaarasta.56 Hallinnollisessa vastuussa on kyse molemminpuolisuudesta,57 
jossa myös yhteisön jäsenet voivat luottaa rehtorin kyvykkyyteen asioiden hoi
tamisessa. Yhteisön jäsenet perehdytetään ja pidetään tietoisena asioista. Hy
vään hallintoon ei useinkaan riitä pelkästään lainmukainen toiminta,58 vaan 
hallinnollinen osaaminen on arvostettava asiantuntijuuden alue, jossa oikeu
denmukainen toimintatapa luo turvaa yhteisölle. Yhteisöllisyys edellyttää mo
nisuuntaista episteemistä vastuuta, johon kuuluu myös yhteisen tiedon ja 

55 Malinen 2003, 65-67. 
56 Borgen 2001; Hallinger & Leithwood 1998; Puusa & Tolvanen 2006; Starratt 2007. 
57 Salminen 2004, 9, 12-13, 18, 56; Valtiovarainministeriö 2001; vrt. Sartre 2007; 

Kelly 2008, The seven principles of public life, Julkisen toiminnan arvot: 
1. epäitsekkyys: yhteisen edun nostaminen oman edun edelle
2. integriteetti: ei saa antaa ulkopuolisten vaikutteiden vaikuttaa omaan toimintaan
3. objektiivisuus: tehdyt valinnat on pystyttävä perustelemaan
4. vastuullisuus: päätöksistä ja teoista tulee vastata
5. avoimuus: päätökset on perusteltava ja tiedon kuljettava mahdollisimman vapaasti
6. totuudellisuus: sidonnaisuudet ilmoitettava
7. johtajuus: näitä arvoja tulee edistää esimerkillisellä käyttäytymisellä

58 Juuti 2001, 392; Salminen 2004, 56; Tuominen & Wihersaari 2006, 254-256.
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osaamisen jakaminen. Samalla huolehditaan oppilaitoksen kasvatuksellisesta 
vastuusta, joka voi toteutua vain yhteisen ymmärryksen ja samansuuntaisen 
toiminnan tuloksena. 

Esitän toiseksi vastuun sisältämäksi hyvän elementiksi eksistentiaalista

vastuuta. Se on yleisinhimillistä, ihmiseen, yhteiskuntaan ja maailmaan liitty
vää vastuuta, jossa hyvyys näkyy yhteisössä tasavertaisena kohteluna ja toisen 
ihmisen kunnioittamisena. Eksistentiaalinen vastuu on läsnä kaikissa inhimilli
sissä tilanteissa ja näkyy ihmisen luonnollisena vastuuna toiselle ihmiselle.59

Jaan eksistentiaalisen vastuun ammatillisen koulutuksen johtajuudessa seuraa
viin osavastuisiin: 

• tasa-arvoinen, oikeudenmukainen kohtelu
• vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyyden taito
• inhimillisyyden ja innostuksen ilmapiirin luominen.

Eksistentiaalisuus edellyttää yhteisössä tasa-arvoista, avointa ja vastaanot
tavaa asennetta, johon sisältyy myös eettisyys. Kunnioitetaan toisen tapaa olla 
olemassa ja arvostetaan hänen eksistentiaalisia rajojaan, sillä tällä ulottuvuudel
la ihminen voi olla vain oma itsensä. Tällainen aitous saa ihmiset kokemaan 
tasavertaisuutta ihmisinä ja yhteisön jäseninä sekä tuntemaan turvallisuutta, 
joka syntyy hyväksynnästä ja luottamuksesta.60 Yhteisöllisyys vaatii sosiaalista 
kyvykkyyttä, jonka taustalla on itsekuri. Yhteistä hyvää tavoiteltaessa tarvitaan 
juuri itsekontrollia, sillä sen avulla sivuutetaan yksilölliset näkemykset yhteisen 
hyvän saavuttamiseksi.61 Eksistentiaalisen ulottuvuuden keskeinen tekijä onkin 
ihmisen moraalinen itsetietoisuus. 62 

Eksistentiaalisen vastuun ymmärrys kilpistyy yhteisön luottamuksessa, 
jossa moraalinen ja käytännöllinen ulottuvuus yhdistyvät. Luottamus on ihmis
ten vakiintunutta toimintaa ja keskinäistä kanssakäymistä. Se ei kehity tai toimi 
ilman ihmisten yhdessä tekemistä63 ja yhteisiä kokemuksia. Luottamuksen syn
tyminen yhteisöön on sekä prosessi että tavoite, jossa tarvitaan yhteistä aikaa, 
tahtoa ja osaamista. Luottamus vaatii turvallisuuden tunnetta, sillä se syntyy 
yksilöiden vapauden tunteesta ja uskalluksesta myös riskinottoon.64

Eksistentiaalisuus sisältää yhteisön jäsenten osallisuuden, yhteisen tilan tai 
tunteen, joka on tärkeää paitsi yhteisön vastuullisuuden myös mielekkyyden 
kokemisen kannalta (Ojanen 2000, 91). Näiden käsitteiden merkittävyys on juu
ri niiden toisiaan tarvitsevassa sidoksessa. Osallisuuteen liittyy myös tietoisuus 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Malinen 2003, 74-75. 
Jaspers 1970; Kirkegaard 1992, 49-54; Sartre 2007. 
Aristoteles 1981; Coleman 1996, 284-285; Ilmonen & Jokinen 2002, 95; Kant 1990, 130. 
Lehtinen 2002, 16-17; Malinen 2003, 74-79; Mäkelä & Ruokonen 2005, 29. 
Brien 1998, 404-406; Burke, Sims, Lazzara & Salas 2007; Himanen 2007, 103; Ilmonen 
2000, 14; 2005, 51; Kotkavirta 2000, 55; Slater 2008; Walker, Haiyan & Shuangye 2007. 
Harre 1999, 256-257, 266; Laine 2008, 75, 86, 92; ks. Begley 2001; Borgen 2001; Brien 
1998; Ilmonen & Jokinen 2002, 9-16, 98-99; Isaacs 2001, 126-128; Kotkavirta 2000; 
Mäkelä & Ruokonen 2005, 23-24. 
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ja mahdollisuus olla oma itsensä, osallisuus sidostuu eksistentiaalisuuteen tasa
arvon ja arvostuksen välityksellä. Osallisuuteen ei liity hallinta, vaan vastuun 
ottaminen.65 Johtajuudella on osallisuuteen vähintään kaksoisrooli: johtaja on 
itse osallinen ja samalla hän huolehtii yhteisönsä osallisuudesta. Välillisesti 
koulun tehtävä on osallistaa myös opiskelijat. 

Eksistentiaalisuuteen hyvän elementtinä liittyy myös innostuneisuus ja 
yhteisön innostaminen. Innostunut rehtori saa yksilöt ja yhteisöt luomaan dy
naamisia verkostoja keskenään. Innostus vaatii uskoa ja luottamusta myös 
muiden innostuneisuuteen.66 Vastakohtana on etäisyyttä, kapeutta ja asiantunti
javaltaa käyttävä ammattirooli, jonka seurauksena saattaa olla riippuvuutta, 
kaavamaisuutta ja tunneköyhyyttä. Juuri tästä syystä persoonallisella toiminta
tavalla on merkitystä koulun työssä. Kyse on ihmisyydestä ja intuitiivisuudesta 
sekä oman persoonan niin käyttämisestä kuin hoitamisestakin. 67

Eettistä vastuuta esitän kolmanneksi vastuuseen sisältyväksi hyvän ele
mentiksi. Se on sekä yhdistelmä että seuraus kahdesta edellisestä vastuusta. 
Eettinen vastuu on herkkyyttä toimia työyhteisössä ja tunnistaa tilanteiden 
mahdollisuuksia, mutta myös rajoituksia. Episteemisen ja eksistentiaalisen vas
tuun tunnistamisessa on kyse myös ihmisen omasta kasvusta ja sen vaikutuk
sesta yhteisöllisyyden tai luottamuksen rakentumiseen.68 Eettinen vastuu on 
sekä ihmisen että ammattilaisen vastuuta, johon esitän sisältyväksi: 

• herkkyys kuulla ja tunnistaa yhteisön tila sekä
• taito huolehtia osallisuudesta ja oikeista valinnoista.

Ihmisen arvo työyhteisössä on ammatillisuuden rinnalla aina myös hänes
sä itsessään ja hänen ihmisyydessään, ei pelkässä tuloksen tekemisessä. Eetti
nen vastuu kysyy ihmisten mahdollisuutta kasvaa henkisesti ja varttua organi
saation kokeneiksi asiantuntijoiksi. Esimiehen vastuu koskettaa myös niitä ti
lanteita, joissa hän kohtaa yhteisönsä jäsenet kasvokkain. 69 Eettiseen vastuuseen 
sisältyy johtajan kyky kuunnella, keskustella ja luoda yhteisöllisyyttä.70 

Johtajuuden eettisyys määrittyy siitä, kuinka kehittyneitä esimiehet ovat 
episteemisen ja eksistentiaalisen ulottuvuutensa alueilla. Eettistä vastuullisuut
ta osoittaa sellainen auktoriteettius ja asiantuntijuus, jossa kysytään yhteisön 
mielipidettä ja sallitaan erilaisuus. Asioita ratkoessaan johtaja on usein yksin, 
päätökset rakentuvat hänen oman tunteensa tai intuition varaan.71 Vastuu liit-
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Ojanen 2000, 90-94; myös Gardner ym. 2005; Starratt 2004, 103-108. 
Begley 2006, 572; Bolman & Deal 2003, 162, 179; Duignan 2004, 8-10; Hämäläinen & 
Kurki 1997, 202-204; Juuti 2001, 332-36. 
Lindqvist 1998, 16-17; ks. Hautala 1994a, 35-37. 
Malinen 2003, 80-86. 
Takala 2007, 6; myös Brien 1998, 396-397; Brown & Trevino 2006; Bolman & Deal 
2003, 242-243; Hautala 1994a, 38-40; Price 2003; Rosenberg 2005; Sartre 2007. 
Walker, Haiyan & Shuangye 2007, 394-395. 
Ahlman 1967, 10; Gadamer 1988, xxxviii; myös Arendt 2007, 181-182; Begley 2006, 
581; Bolman & Deal 2003, 200-201. 
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tyy aina ihmisen tietoisesti tekemiin valintoihin (Rauhala 1998, 50; myös Hauta
la 1994a, 41-44). 

Ammatillisen koulutuksen johtajuuden vastuuseen sisältyvä hyvä vaihte
lee organisaatiokohtaisesti kouluvuoden, koulutusalan ja kulloisenkin tilanteen 
mukaan. Asiantuntijan vastuuta voidaan jäsentää myös Starrattin (2004) esille 
tuoman, kuviossa 41 esitetyn ajattelumallin avulla. 

KUVIO 41 Rehtorin vastuut Starrattin (2004, 49-55) mukaan 

Kuvion sisältö saa meidät kysymään, mistä rehtori on vastuussa. Yksiselit
teinen vastaus kuuluu: kaikesta. Oppilaitosympäristössä rehtori on vastuussa 
perustehtävän mukaisesta toiminnasta ensisijaisesti opiskelijoille ja heidän van
hemmilleen, sitten koulun henkilöstölle, opettajille, alueen yhteistyökouluille 
sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti, samoin elinkeinoelämälle, organisaa
tion ylemmille virkamiehille ja luottamushenkilöille. Oppilaitoksesta ja sen eri 
toiminnoista rehtori on vastuussa paitsi johtajana ja esimiehenä myös itsenään, 
ihmisenä ja julkishallinnon virkamiehenä. Hänellä on monta roolia, ja niissä hän 
on vastuussa eri tahoille sekä omasta että oppilaitoksensa kokonaistoiminnasta. 
(Starratt 2004, 49-55.) Vastuullinen toiminta edellyttää sekä eettisen toimintata
van että moraaliset valinnat (Walker & al. 2007, 394-395). 

Ihmisen vastuullisuus on Levinasin (1996, 82) mukaan luovuttamatonta, 
kukaan ei voi siinä asettua toisen sijalle. Ihminen ei voi siitä myöskään kieltäy
tyä. Vastuullisuus on aina osa johtajuutta ja rehtorin työtä, mutta tekeekö tapa 
hoitaa vastuuta siitä samalla hyvän elementin? 

6.2 Valta 

Suuri mies on mahtava, tahtomattaan ja tyynesti vallankäyttäjä, mutta hän ei ole ahne vallal
le. Hän on ahne sille mitä hänellä on mielessään, hengen ilmentymälle. Niin kauan kun valta 
on kytkeytyneenä tavoitteeseen, työhön ja kutsumukseen se ei ole itsessään sen enempää hyvä 
kuin pahakaan, se on vain sopiva tai sopimaton väline. Mutta heti kun tämä side tavoitteeseen 
katkeaa tai löystyy ja valtaa lakataan pitämästä kykynä tehdä jotakin, sitä aletaan pitää omi
naisuutena. Silloin tämä valta, irrallinen ja itsetyytyväinen on paha ja se turmelee. (Kets de 

Vries 1991, 168-169.) 

Vallan käyttö on rehtorin työtä ja omintakeista toimintakykyä, johon sisältyy 
perehtyminen, tiedon hankinta ja päätösten teko. Ristiriitaisesta paineesta huoli
matta on toimittava tasapuolisesti, linjakkaasti ja perustellusti. Vaikka valtaa yleen
sä vastustetaan, se kuuluu ihmisten kunnioittavaan ja tasa-arvoiseen toimin
taan. Sen avulla joko sitoutetaan tai alistetaan yhteisön jäseniä. (Pfeffer 1981, 2-
3.) Vallan lähteitä ovat ainakin asema ja asiantuntijuus, mutta voidakseen käyt-
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tää valtaa on johtajan ymmärrettävä myös organisaationsa tila ja kyettävä nä
kemään sen erilaiset intressit. Johtaja tarvitsee kykyä analysoida sekä intressejä 
että yhteisöjen piirteitä. Organisaation sielunelämän tunnistaminen on edellytys 
saada asiat toimimaan. Juuri tähän johtaja tarvitsee valtaa, jopa hyvin paljon 
valtaa. Lisäksi hän tarvitsee tietoa vallan lähteistä ja niiden kehittämisestä. Ylei
nen tapa on tehdä parhaansa, kovin suureen ääneen ei ole puhuttu vallan käy
tön tietoisesta opettelusta. (Mts. 497-499.) Rehtori, joka haluaa johtaa, harvoin 
tyytyy miellyttämiseen. Hän pohtii ja perehtyy sekä valitsee sellaiset itselleen 
sopivat vallan lähteet, joista muodostuu hänen organisaationsa menestyksen 
salaisuus. 72 

Teot paljastavat sekä rehtorin motiivin että vallan lähteet. Molemmat ovat 
sidoksissa toisiinsa ja tarvitsevat toisiaan, sillä valta liittyy aina ihmisiin ja toi
mii vain heidän kauttaan tai heidän avullaan. Oleellista on vallan tarkoitus, se 
mitä sillä aiotaan saada aikaan ja miksi. Vallalla on monet kasvot, mutta vain 
yksi merkittävä näkökulma: valtaa pitävien motivaatio ja sen totuudellisuus. 
(Burns 1979, 12-17.) Tämä tarkoittaa sitä, että tekojen ja puheiden on kuljettava 
käsi kädessä. Sanoihin ei voi liittyä piilotettuja aikomuksia tai niihin ei saa 
naamioida loukkaavia tekoja (Arendt 2007). Vallan merkitys on myös yhteisös
sä, siinä järjestelmässä, joka pitää ihmiset yhdessä, ja saa heidät toimimaan tai 
pysymään yhdessä vielä toiminnan jälkeenkin. Juuri tässä paljastuu se valtaan 
sisältyvä voima (dynamiikka), joka näkyy vain yhteisessä tekemisessä. Positii
visena tämä näkyy yhteisön tilanteissa, joissa valtaa voidaan myös jakaa ilman 
että se vähenee. Huomionarvoista hyvän kannalta on se, että vuorovaikutus ja 
keskinäinen seuranta voivat synnyttää jopa lisää valtaa. (Mts. 202-204; Bryk & 
Schneider 2003.) 

Johtajuus edellyttää auktoriteettiutta, linjakkuutta ja selkeitä päätöksiä. On 
myös hyvä kuunnella ja keskustella yhteisön asiantuntijoiden kanssa sekä sallia 
heidän kysymyksensä. Dialogisuudella on merkittävä sijansa yhteisön arjen 
toimissa ja niiden kehittymisessä. Yhteisöissä joudutaan entistä enemmän te
kemään yksilöllisiä päätöksiä. Koko organisaation kannalta on tärkeää yhteises

ti sovittu oikeudenmukainen ja tasapuolinen toiminta, johon sisältyvät moraali
set valim1at. Vallan sisältämät ominaisuudet, hyvän elementit ovat kuviossa 42. 

KUVIO 42 Vallan sisältämät hyvän elementit 

auktoriteettius 

dialogisuus 

72 Arendt 2007, 202-203, 248; Bolman & Deal 2003, 196-197, 200; Ilmonen 2005, 56-59; 
Yukl 2006, 146-148, 166. 
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Oikeudenmukaisuuteen ja empatiaan tukeutuva johtaja synnyttää yhtei
söön arvorakennelmia ja toimii yleistä näkemystä korkeammalla eettisen toi
minnan tasolla. Hänellä on kykyä kääntää hyväksi myös arjen epäonni ja kireys. 
(Burns 1979, 42.) Oppilaitoksen arjessa rehtoria Gohtajia) tarvitaan auktoriteet

tina myös yhteisön moraalista hyvää pohtivissa tilanteissa. Auktoriteettiase
masta on hyötyä myös koulun vaativissa tiedonvälitys- ja koordinointitehtävis
sä. Asemaan perustuvan auktoriteettiuden rinnalla johtajilla saattaa olla myös 
moraalista ja henkilökohtaista auktoriteettia.73 Tällöin puhutaan johtajan arvo
vallasta, positiivisesta voimasta, johon yhteisön jäsenet mielellään luottavat ja 
jota he kuuntelevat.74 Laaja-alainen auktoriteettius luo johtajalle paremmat 
mahdollisuudet vaikuttaa tärkeiksi katsomiinsa asioihin (vrt. karisman käsite75) 

ja käyttää asiantuntijuuttaan monipuolisemmin. Esitän, että auktoriteettius on 
valtaan sisältyvä ensimmäinen hyvän elementti. 

Dialogisuus on rehtorin ja johtajan kykyä lähestyä yhteisöään, kuunnella 
ja keskustella. Dialogisuuteen kasvetaan yhdessä, parhaimmillaan se syntyy 
juuri osallistujien luonnollisten asenteiden ja sosiaalisten kykyjen summana 
tavallisessa arjen toiminnassa76, tällöin dialogisuudella on myös yhteisöllisyyttä 
rakentava näkökulmansa. Samalla kertaa ollaan yhteisön osallisia ja osalliste
taan sen jäseniä, jaetaan ja saadaan77

. Dialogi on aina enemmän kuin yhteistyö, 
se osallislaa, sallii pohdim1.at, kysymykset ja kriittisyyden. Hyvtit kysymykset 
antavatkin dialogille sellaisen sisäisen rakenteen, jossa myös episteemisten per
spektiivien laajeneminen on mahdollista78

• Dialogisuus rakentaa myös luotta
musta, kouluyhteisön lupaukset esitetään rehtorin suulla.79 Esitän, että dialogi
suus on valtaan sisältyvä toinen hyvän elementti. 

73 Auktoriteetin lähteet: 1) Byrokraattinen auktoriteetti (hierarkia, säännöt ja säännölli
syys, mandaatit ja roolit) 2) henkilökohtainen auktoriteetti (asiantuntijuus, ihmisten 
keskinäiset suhteet, motivoivat toimintatavat ja ihmissuhdetaidot) 3) teknis-ratio
naalinen auktoriteetti (todistusaineisto, jonka määrittelee looginen tieteellinen tutki
mus) 4) ammatillinen auktoriteetti (dialogi, selkeät ammatilliset arvot ja periaatteet) 
5) moraalinen auktoriteetti (moraalinen vastuu, arvot, ideat ja innovaatiot). (Ser
giovanni 1992, 30-42; 2007, 42-47; vrt. Airaksinen 1993b, 29-34.)

74 Bolman & Deal 2003, 336; Eglene, Dawes & Schneider 2007, 94-97; Gini 1997; Hack
man & Wageman 2007, 43; Kirjavainen 1996, 97-99; Pfeffer 1981, 4-6, 366-367; Ser
giovanni 1992, 30-42; 2007, 36-48.

75 Karisman käsite liittyy johtajuuteen, joka ei niinkään perustu perinteiseen tai muo
dolliseen auktoriteettiin, vaan seuraajien käsitykseen siitä, että johtajalla on jotain ai
van poikkeuksellisia johtajuusominaisuuksia. (Bryman 1993, 23-24; Nissinen 2004,
129-130; Yukl 2006, 250-262.)

76 Bolman & Deal 2003, 218; Isaacs 2001, 30-33; Gardner & al. 2005; Heikkilä & Heikkilä
2001, 2007; vrt. Malinen 2003, 72.

77 Malinen 2000, 103-116; 2003, 71-74; ks. Beattie 2002; Isaacs 2001, 28-33, 40, 282.
78 Malinen 2003, 73; ks. Juuti 2001, 349-350; Laineb 2001, 122-131; Moilanen 2001, 41-44.
79 Arendt 2007, 248-249; Begley 2006, 585; Sinervo, Elovainio, Pekkarinen & Heponiemi

2005, 134-136.
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Jokainen yhteisön jäsen joutuu määrittämään moraaliaan, sen paljastavat 
hänen tahdonsuuntansa, siihen sisältyvät arvot ja niiden mukaiset teot (Ahlman 
1967, 138). Moraaliset valinnat ja oikeudenmukaisuuden vaade tarkoittavat yh
teisössä oikein tekemisen rinnalla myös laajempaa oikeamielisyyden suosimis
ta. Kouluyhteisön kasvatusvastuu velvoittaa johtajia myös puuttumaan ilmaan
tuneisiin epäoikeudenmukaisuuksiin tai vääryyksiin. Tilanteissa paljastuu 
myös ihmisten yhteisvastuullisuus: yhteisön jäsenet voivat edistää oikeuden
mukaisuuden toteutumista maailmassa vain seuraamalla tilanteita ja puuttu
malla niihin.80 Oppilaitoksilla on lain mukainen vastuunsa oikeudenmukaisuu
den toteutumisesta ja siihen oppimisesta.81

Moraalinen järjestys yhteisössä ylläpitää luottamusta, sillä se perustuu 
ihmisen itsekontrollin ja itsekieltäymyksen varaan. Ihminen huomaa omien 
pyrkimystensä rinnalla myös yhteiset päämäärät, joissa luottamus antaa tilaa 
toimia vapaasti. (Sztompka 1999, 23, 102-103.) Tämä näkökulma sidostuu myös 
vastuuseen. Kun ihmisillä on mahdollisuus ottaa vastuuta teoistaan ja valin
noistaan, he samalla tulevat itse luotetuiksi. Juuri luottamuksen molemminpuo
lisuus vapauttaa yhteisön uudenlaisiin luoviin ratkaisuihin (mts.103,105).82 Esi
tän, että moraalisuus on valtaan sisältyvä kolmas hyvän elementti. 

6.3 Välittäminen 

Jos teet hyvää, ihmiset syyttävät sinua itsekkyydestä ja alhaisista tarkoitusperistä. Tee hyvää siitä 
huolimatta (Äiti Teresa). 

Välittäminen, huolehtiminen ja inhimillinen toimintatapa edustavat hyvää te
kemistä ja siihen liittyviä valintoja: asioita hoidetaan, niistä huolehditaan ja niil
lä on perusteensa. Oppilaitoksen arjessa kuunnellaan yhteisön jäseniä, opetel
laan yhteistä keskustelukulttuuria ja rakennetaan luottamusta. Välittämisen 
sisältämät ominaisuudet, hyvän elementit ovat kuviossa 43. 

kunnioitus 

ihmisyys 

KUVIO 43 Välittämiseen sisältyvät hyvän elementit 

80 Ahlman 1992, 23, 99-102, 111; Hautala 1994a, 44-47; ks. Furman 2004, 215-216; Mac
Intyre 2004, 182; Sergiovanni 1992, 16; Storey 2006; Weber 2009, 97. 

81 Perustuslaki 11.6.1999 /731, 2 luku, perusoikeudet. 
82 Ilmonen & Jokinen 2002, 95-97. 
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Kunnioitus, ihmisten toiminnallinen ystävyys on työyhteisön jäsenten 
keskinäistä arvostamista, joka ei etsi perusteita ihailtavista ominaisuuksista tai 
arvokkaista saavutuksista, vaan ainoastaan ihmisestä itsestään. Kunnioitus liit
tyy vain henkilöön. (Arendt 2007, 246.) Merkityksellistä on juuri se, että ihmi
nen on arvokas pelkästään omana itsenään. Yksilön kannalta on merkittävää, 
että kunnioituksen perusta on jokaisen ihmisen omassa itsearvostuksessa: ih
minen, joka kunnioittaa itseään, kunnioittaa todennäköisesti myös muita. Kun
nioittaminen ei perustu tietoon, vaan kasvuun: kunnioitus on joksikin tulemis
ta.83 Hyvän näkökulmasta mielenkiintoista on havainto, että ihminen voi ym
märtää arvonsa vain oman elämyksellisen kosketuksensa kautta. Jos oppilaitok
sessa halutaan opettaa arvoja oppijoille, on heitä arvostettava.84 Esitän, että
kunnioitus on välittämiseen sisältyvä ensimmäinen hyvän elementti. 

Rehtorin kokonaisvaltainen työote ja oman persoonan käyttö ovat osa 
auktoriteettiutta. Tuloksekas toiminta saa myös tunnustusta ja tuo tekijöilleen 
kunniaa. Näin on hyvä tapahtua, jotta tekeminen ei muutu pelkäksi suorituk
seksi (Arendt 2007, 182).85 Työn mielekkyyden säilyminen on arvokasta ja ihmi
sen on hyvä olla tietoinen omasta arvostaan, mutta samalla tuntea arvo myös 
toisissa ihmisissä. Kunnioituksen perusta on tunteessa toisia ihmisiä kohtaan. 
Jokainen on arvokas omana yksilöllisenä itsenään. (Ahlman 1953, 103.) Ihmi

syyden arvostaminen ei ole itsestäänselvyys. Kyse on elinikäisen kasvun ja op
pimisen prosessista, jossa joutuu aika ajoin Ahlmanin (1953) tavoin kysymään: 
voiko ihminen olla enemmän tai vähemmän ihminen? Oma tietoisuus auttaa 
ihmistä tässä kasvussa ja samalla pitää moraalia hereillä: ihminen on aina myös 
ihmisen tehtävä. Juuri kouluyhteisössä on hyvä pyrkiä ylevyyteen, sillä vain 
siten korkeammat arvot voivat toteutua. (Mts. 14-15, 58-59.) Yhteisössä ihmiset 
erottautuvat toisistaan ainutlaatuisella yksilöllisyydellään, puheillaan ja toi
minnallaan, näin he tulevat näkyviksi ja liittyvät inhimilliseen maailmaan. 
Näyttäytyminen vaatii kuitenkin aloitetta. Se tekee ihmisestä inhimillisen ja sii
tä alkaa myös yhteisöllisyys, ihmisen kyky toimia yhdessä toisten kanssa. 
(Arendt 2007, 178-181.) Ihmisyys on myös tietoisuutta eettisyydestä ja yleistä 
vastuunalaisuutta elämästä (Krohn 1996), jossa ihminen etsii omaa totuuttaan, 
sellaista asennetta ja tehtävää, jonka ihminen tuntee ja tietää kuuluvan itselleen 
ja olevan juuri hänelle ominaista. (Mts. 57)86 Esitän, että ihmisyys on välittämi
seen sisältyvä toinen hyvän elementti. 

Hyvän elementtien näkökulmasta välittäminen ei ole pelkkiä yksittäisiä 
tekoja, vaan tapa elää ja tehdä työtä.87 Välittämisellä on yhteys myös Aristote
leen eudaimonismiin (tila, jossa voidaan ja toimitaan hyvin), jolle ominaista on 

83 

84 

85 

86 

87 

Duignan 2004, 6; vrt. Hogan & Kaiser 2005, 169. 
Lindqvist 1998, 17; Begley 2001. 
Myös Aristoteles 1981, 52; Hogan & Kaiser 2005, 170; Taylor 1995, 77; Weber 2009, 34. 
Aristoteles 1981, 59; myös Avolio & Gardner 2005; Bass & Steidlmeier 1999; Begley 
2001; Coleman 1988; Duignan 2004; Duignan & Bhindi 1997; Friman 2004, 43-70, 130-
151. 
Ks. Bolman & Deal 2003, 129-132; Beattie 2002; Furman 2004, 219; Palonen & Lehti
nen 2005, 170-172; Starratt 1994; 2004, 110; vrt. Hogan & Kaiser 2005, 171-176. 
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juuri ystävyyden ja yhteisöllisten siteiden korostuminen. Yhteisössä ihmisen 
erityisyys on sen järjellisyydessä, jonka mukaan ihminen (tai yhteisö) kykenee 
valitsemaan sellaisen vaihtoehdon, joka parhaiten edistää elämän muodostu
mista hyväksi. (Sihvola 1994, 15, 33.) Johtajuuden kannalta oppilaitoksen hyvä 
elämä on tasapainoinen kokonaisuus hyviä toimintoja, jotka ytimeltään perus
tuvat pysyviin luonteenpiirteisiin yhteisön kulttuurissa. Toiminta olisi näin jär

kevästi harkittua ja se liittyisi suhteellisen universaaleihin ja vakiona pysyviin 
inhimillisen kokemuksen perusalueisiin. (Mts. 148.) Yhteisöllisyydellä on mer
kittävä sijansa rehtorin työn näkökulmasta, sillä hyvä yhteisö hoitaa jäseniään ja 
luo samalla uutta. Eettisyyden syvin perusta ihmisessä on hänen tavassaan olla 
liittyen olemassa (Rauhala 1998, 49). Esitän, että yhteisöllisyys on välittämiseen 

liittyvä kolmas hyvän elementti. 

6.4 Hyvyyden näkyminen 

Rehtoreille esitetyissä teemakysymyksissä ei suoraan mainittu hyvää. Analyy
sin seurauksena aineisto vähitellen jäsentyi tulkintani mukaiseen muotoon ja 
hyvä tuli näkyviin osana rehtorin tekoja. Hyvä näytti vahvasti liittyvän rehtorin 
tapaan tehdä työtä. 

Kun yhteisöä tarkastellaan vastuun, vallan ja välittämisen näkökulmista 
tekoina toisen hyväksi (Aristoteles 1981; Gini 2006, 2-4; Wilenius 2003, 121), 
näyttää muodostunut jäsennys varsin mielenkiintoiselta. Kun ja jos yhteisössä 
toimitaan vastuullisesti, käytetään valtaa yhteisöllisesti ja välitetään ihmisistä, 

arki sujuu ja välttämättä ei edes puhuta hyvästä. Vastakohtaisesti näiden toi
mintojen puute tai toisenlainen sisältö saa arjessa aikaan monenlaista sekaan
nusta. Hyvän merkitys on tavassa tehdä työtä, se on tekojen sisällössä ja suun
tautumisessa. Kyse on ymmärtääkseni jokaisen tiedossa olevista asioista ja ih
misten omista valinnoista. Hyvän elementit ilmenevät toisiaan tukevana koko
naisuutena, jossa merkittäväksi osoittautuvat oma harkinta ja suunnitellut toi
mintatavat sekä rehtorin oma tahto tehdä asioita yhteisöllisesti, oikein ja hyvin. 

Tässä tutkimuksessa hyvä näkyy erityisesti välittämisen tekoina: yhteisöl
lisyydessä, ihmisyydessä ja kunnioituksessa. Näistä hyvän elementeistä se laa
jenee vastuullisuuden eettisiin toimintatapoihin, vallan käytön moraalisiin va
lintoihin sekä yhteiseen dialogisuuteen. Jäljelle jäävistä pääkategorioiden sisäl
löllisistä ominaisuuksista voisi vastakohtaisesti kysyä: millainen oppilaitos olisi, 
jos se toimisi pelkästään tiedon, järjen ja yksilöiden varassa ja perustuisi pelkäs

tään rehtorin asemasta muodostuvaan auktoriteettiuteen ilman yhteistä vas
tuullisuutta? 

Tämän tutkimuksen hyvän elementit yhdistyvät aristoteeliseen hyve
ajatteluun. Kaikella intentionaalisella toiminnalla on päämäärä ja käsitys kei

noista, joilla tavoite saavutetaan. Aristoteleelle ihmisen eettinen rakenne oli hy
vin yksinkertainen: kaikki ihmisen todelliset ja oikein ymmärretyt halut suun-
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tautuvat hyvään. Tällainen naturalistinen ajattelutapa on perusolettamus eetti
sestä hyvyydestä, jossa ihmisen halu ja uskomus määräävät tekojen luonteen.88 

Aristoteelinen teoria hyveistä olettaa (Maclntyre 2004), että hyveitä harjoi
tetaan niiden avulla saavutettavan hyvän takia. Onko rehtorin työn hyvä siis 
seurausta sellaisesta toiminnasta, jossa rehtori arvostelukyvyn, harkinnan ja 
kyvykkyyden avulla päättää toimintatavoista oikeassa paikassa, oikeaan aikaan 
ja oikealla tavalla? Aristoteles luottaa ihmisen luonnolliseen oikeudenmukai
suuteen, johon sisältyy sekä yksilön että yhteisön etu. Juuri käytännöllinen 
älykkyys edellyttää hyvyyttä, on mahdotonta toimia käytännöllisesti olematta 
hyvä. (Mts. 178-189.) Käytäntö tässä yhteydessä tarkoittaa johdonmukaisia, va
kiintuneita ja inhimillisiä yhteistoiminnan muotoja (mts. 221). Kyse on taidosta 
valita itselle ja yhteisölle sellaiset toimintatavat, jotka auttavat yhteisöä saavut
tamaan sisäisesti hyviä asioita (mts. 225). 

Arendt (2007, 80) sanoo, että hyvyys ja viisaus lakkaavat välittömästi ole
masta ja tavallaan kumoavat itsensä jo siitä oletuksesta, että ihminen voisi olla 
viisas tai hyvä. Palkitut rehtorit kertoivat työstään, mutta eivät puhuneet sen 
hyvästä. He valitsivat toimintatapansa omasta ja yhteisönsä näkökulmista ja 
harkitsivat työlleen perustan ja toimivat siinä systemaattisesti. Arendtin teksti 
keskittyy hiljaiseen hyvään, joka näyttäytyi sellaisena myös rehtoreiden kirjoi
tuksissa. Voisiko kouluyhteisö olla kuitenkin sellainen paikka, joka hiljaista hy
vää kunnioillaen Loisi sen myös esille: opettaisi näkemään hyvän, kunnioitta
maan sitä ja kiittämään siitä. Hyvä saisi mahdollisuuden myös kiertää tekoina 
toiselta toiselle. Hyvä todentuu vain tekojen kautta ja näissä ihminen tekee 
omat valintansa sekä työn sisällön että toimintatavan osalta. Eikö kouluyhteisö 
ole juuri se ympäristö, jossa hyvälle olisi todellinen tarve? Hannah Arendtin 
tekstin syvyys saa ihmisen arvioimaan omaa toimintaansa ja antaa samalla 
mahdollisuuden näkyvän hyvän rinnalla kasvaa tekemään "hiljaista hyvää" (= 
tulla hyväksi). Tämä moraalinen puntari on lahjomaton, siinä ihminen on vas
takkain vain itsensä kanssa. 

88 

Kun hyvyys esiintyy avoimesti, se ei ole enää hyvyyttä. Se voi silti olla hyödyllistä esimerkiksi 
organisoituna hyväntekeväisyytenä. On siis varottava tuomasta hyviä tekoja ihmisten katsel
tavaksi. Hyvyys voi olla olemassa vain silloin, kun sitä ei havaitse edes sen tekijä. Oman hy
vän työnsä näkevä ei ole enää hyvä, vaan parhaassakin tapauksessa vain hyödyllinen yhteis
kunnan jäsen. Hyvyyden merkillinen negatiivisuus on siinä, että hyvää tehdään maailmassa, 
mutta se ei voi siellä koskaan ilmetä. -- Hyvyyden täytyy kätkeytyä ja paeta kaikelta näyttäy
tymiseltä, jottei se tuhoutuisi. -- Hyvät teot eivät voi koskaan pitää seuraa kenellekään. Ne 
täytyy unohtaa sillä hetkellä, kun ne tehdään, sillä jopa muisto tuhoaa niiden ominaisuuden 
olla hyviä. Ne menevät ja tulevat jättämättä jälkeäkään. (Arendt 2007, 79-81.) 

Aristoteles 1981; Maclntyre 2004, 191-193; Sergiovanni 2005; Yrjönsuuri 2002, 25-27; 
vrt. Gini 2006. 
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7 SUBSTANTIIVINEN TEORIA JOHTAJUUDESTA JA 
REHTORIN TYÖSTÄ AMMATILLISESSA KOULU
TUKSESSA 

Järjestelin pääkategorioiden sisältöjä monella eri tavalla. Toisaalta oli kysymys 
siitä, miten hyvä tulee näkyväksi substantiivisessa teoriassa, ja toisaalta siitä, 
miten pääkategoriat sisältöineen siihen asettuisivat. Tässä luvussa hyvän ele
mentit järjestäytyvät osaksi substantiivista teoriaa ja sidostuvat toisiinsa tavoil
la, joilla on myös seurauksia yhteisön toimintaan. 

Pääkategorioiden (vastuu, valta, välittäminen) sisältöjen ominaisuudet 
edustavat parhaimmillaan hyvää myös yksittäisinä elementteinä tai niiden 
koosteina. Tällöin ne sisältävät sellaisia rehtoreiden tekoja, joissa hyvä ilmenee 
harkittuna toimintatapana kunkin kategorian sisällä. Vastuu on sellaisenaan 
luonnollinen osa rehtorin työtä, mutta yhdeksi hyvän elementiksi vastuun sisäl
tö muodostuu silloin, kun se osoittaa rehtorin vastuullisuutta ja tietoisesti valit
tua toimintatapaa oppilaitoksen perustehtävän, yhteisön ja sen jäsenten sekä 
yhteisöllisyyden näkökulmista. Teoissa näkyvät tällöin hallintoon ja oppilaitok
sen perustehtävään liittyvä osaaminen ja asiantuntijuus, ihmisten tasa-arvoinen 
kohtelu sekä eettinen toimintatapa. Myös valta ja vallankäyttö ovat kiinteä ja 
luonnollinen osa rehtorin työtä. Hyvän elementiksi vallankäyttö muodostuu 
silloin, kun siihen sisältyvät teot osoittavat rehtorin asemaa laajempaa auktori

teettiutta, yhteisön monitahoista dialogisuutta sekä rehtorin tasapuolista ja oi
keudenmukaista päätöksentekoa. Systemaattinen toiminta suuntautuu oppilai
toksen perustehtävään ja sitä hoitavaan yhteisöön, jossa käydään avointa ja 
kantaaottavaa keskustelua jakamalla ja käsittelemällä tietoa myös yhteisesti. 
Valtaan sisältyvässä moraalisuudessa tulee oikeudenmukaisuus korostua niin 
yksilön kuin yhteisönkin näkökulmista. Välittäminen ei ehkä ole itsestään sel
vä osa johtajuutta, vaikka juuri se edustaa jo sellaisenaan hyvää. Välittämisessä 
näkyvä kunnioittava asenne saa ihmiset arvostamaan toisiaan aktiivisina toimi
joina, jotka ovat ystäviä ja osaajia. Ihmisyys hyvän elementtinä saa yhteisön jä
senet ajattelemaan toisiaan ja oppilaitoksen tehtävää. Se tuo ymmärrystä ihmis
ten erilaisuuteen ja erilaisiin mielipiteisiin. Välittämisessä korostuu näkökulma, 
joka asettaa toisen ihmisen tai koko yhteisön ensisijaiseen asemaan omaan 
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etuun verrattuna. Välittämiseen sisältyvä yhteisöllisyys ei rakennu ilman muita 
hyvän elementteihin kuuluvia rehtoreiden tekoja, mutta kun yhteisöllisyys ra
kentuu, se osallistaa ja tuo mielekkyyttä koko yhteisölle ja sen yksittäisille jäse
nille. Pääkategorioiden sisältämät hyvän elementit järjestin rinnakkaiseksi, ver
tikaaliseksi koosteeksi luvussa 6 esitetyn järjestyksen mukaisesti, kuvio 44. 

PÄÄKATEGORIAT 

KUVIO 44 Pääkategorioiden sisältö, kooste hyvän elementeistä 

Kuvion 44 mukainen kooste on kokonaisuus, joka ensinnä osoittaa yhtä 
kiteytynyttä näkökulmaa ammatillisen koulutuksen johtajuuteen ja rehtorin 
työhön. Johtajuudessa tarvitaan ja käytetään kategorioiden sisältämiä asioita. 
Ne ovat osittain luonnollinen osa johtajuutta ja edustavat sitä 'enemmän ja vä
hemmän'. Kokonaisuutta voi kuitenkin tarkastella monesta näkökulmasta. Hy
vän elementeiksi kategorioiden sisällöt rakentuvat toimintatavan ja tekojen laa
dullisten ominaisuuksien avulla.89 Hyvän elementtien sidoksisuus ja kontekstu
aalinen luonne korostuvat: eri elementtien rajapinnoilla muodostuu tekemisen 
seurauksena hyvinkin erisisältöisiä yhdistelmiä. Ihmisen toiminnassa heijastu
vat arvoihin sidotut ja tilannekohtaiset valinnat, jotka osoitetaan toisille juuri 
tekojen kautta.90 Merkityksellistä on tekeminen ja sen laatu. Sellainen, mitä ih
minen tekee paljon, vaikuttaa häneen myös sisäisesti (Ahlman 1953, 62). 

Edellä esitin lyhyet koosteet pääkategorioiden vertikaalisuuden pohjalta. 
Lähempi tarkastelu osoittaa, että elementit voisivat sidostua toisiinsa myös ho
risontaalisesti: 

89 

90 

• Episteeminen vastuu sidostuu luontevasti vallan sisältämään auktoriteet
tiuteen ja välittämisen sisältämään kunnioitukseen. Elementtien yhteinen
nimittäjä voisi olla ammatillinen auktoriteettius, jossa otetaan huomioon

Ks. Begley & Stefkovich 2007; Erien 1998; Coleman 1988; Duignan & Bhindi 1997; 
Furman 2004; Gardner & al. 2005; Himanen 2007, 115; Ilmonen 2000, 14; Langlois & 
Lapointe, 2007; Misztal 1998, 77-86; Nonaka & Takeuchi 1995; Purdue 2001; Starratt 
2005; Tomn 2008. 
Jaspers 1970; Lehtinen 2002; Puolimatka 1996, 40-47; Sartre 2007; Venkula 2005. 



119 

hallinnon ja johtamisen ohella myös ihmisen arvo yhteisön jäsenenä sekä 
oppilaitoksen kasvatuksellisen ja ammatillisen tehtävän toteuttaminen. 

• Eksistentiaalinen vastuu sidostuu vallan sisältämään dialogisuuteen ja vä
littämisen ihmisyyteen. Elementtien yhteinen nimittäjä voisi olla monita
hoinen dialogisuus, jossa otetaan huomioon ihmisten tasa-arvoinen kans
sakäyminen sekä oikeudenmukaisuus ja johon liittyy innostuksen ilmapii
rin luominen.

• Eettinen vastuu sidostuu vallan sisältämään moraalisuuteen ja välittämi
sen yhteisöllisyyteen. Elementtien yhteinen nimittäjä voisi olla yhteisölli
nen eettisyys, jossa huomioidaan rehtorin ja koko yhteisön eettinen toi
mintatapa ja oppilaitoksen kaikkien toiminta-alueiden moraaliset valinnat.

Tutkimuksessa etsittiin hyvän elementtejä ammatillisen koulutuksen joh-
tajuudesta. Hain löytyneiden hyvän elementtien koosteelle metaforaa, joka an
taisi elementtien sidoksille luontevan nimen. Metaforana mieleeni tulivat hyp
pylajien askelmerkit, jotka jokainen suorittaja harkitsee ja kokeilee itse. Sellaiset 
askelmerkit, jotka ovat hyvinkin henkilökohtaisia ja jotka hioutuvat vain oman 
harjoituksen avulla. Esitän, että askelmerkit muodostuvat edellä esitetyn hyvän 
elementtien koosteen horisontaalisista sidoksista. Substantiivisen teorian raken
tumisessa episteemisen (ammatillinen auktoriteettius), eksistentiaalisen (moni
tahoinen dialogisuus) ja eettisen vastuun (yhteisöllinen eettisyys) askelmerkeil
lä on merkittävä ja seurauksia tuottava asemansa. Askelmerkit toimivat rehto
rin Ga kouluyhteisön) työn yksilöllisinä Ga yhteisöllisinä) hyvän laatumääreinä. 
Niiden suhteen sekä yksilöt että yhteisöt ovat aina enemmän ja vähemmän. 

Hyvän elementtejä voi tarkastella monesta näkökulmasta myös suhteessa

toisiinsa. Dialogisuudella on koosteessa keskeinen asemansa. Se paitsi toimii 
foorumina yhteiselle keskustelulle ja tiedon vaihdolle, myös yhteisöllisyyden ja 
luottamuksen rakentajana. Dialogisuus sellaisenaan on jo prosessin tulos, dia
logisuus ei synny itsestään, vaan tarvitsee kehittyäkseen koko yhteisön mu
kanaoloa. Dialogisuuden sidokset ulottuvat läheisesti jokaiseen hyvän element
tiin. Olisiko mahdollista, että dialogisuus saisi erilaisen muodon suhteessa auk
toriteettiuteen, ihmisyyteen tai moraalisuuteen? Entä auktoriteettius suhteessa 
ihmisyyteen tai moraalisuuteen? Elementtien sidoksisuus saa vivahteita myös 
toisistaan, sidokset toimivat kontekstuaalisesti. 

Hyvän elementeissä ja niiden sidoksissa painottuvat monin tavoin yhtei
söllinen toiminta ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Sosiaalisuuden korostu
minen oppimis- ja asiantuntijayhteisössä ei ole uutta, sillä asiantuntijuus tarvit
see vuorovaikutteisuutta ja verkostotaitoja mutta myös ihmisyyttä ja jäsenten 
innostuneisuutta. Tästä näkökulmasta ovat merkittäviä yhteisöllisyyden ja dia
logisuuden sidokset. Myös taito pohtia on entistä tärkeämpi osa asiantuntijuut
ta ja sen kehittymistä.91 Dialogisuuden keskeinen sijainti hyvän elementtien 
koosteessa ei siis ole sattumaa, kuten ei myöskään sidosten vastuulähtöisyys. 

91 Palonen & Lehtinen 2005, 170-171. 
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Johtajuuden systemaattisuus ilmenee eettisen vastuun sidoksissa. Tämä 
tuo hyvän elementtien rajapinnoille erilaisia ilmiöitä tai kokonaisen verkoston, 
jossa lähtökohtaisesti on kyse yhteisöllisen toiminnan autenttisuudesta. Oppi
laitoksen erityisasema ja sen kasvatustehtävä asettavat sekä johtajan että oppi
laitoksen toiminnalle omia vaateitaan, siksi eettisyys tarvitsee rinnalleen moraa
lisia valintoja. Yhteisössä saattaa olla tarvetta keskustella myös sosiaalisen ky
vykkyyden itsekurista ja yksilökeskeisten näkemysten voimistuneesta vallas
ta.92 Kaksi eettisen ongelman käsitettä on kuitenkin syytä pitää tarkasti erillään 
(Airaksinen 1993a): Jotkut ongelmat johtuvat siitä, ettemme tiedä, mikä on oi
kein. On myös olemassa sellaisia ongelmia, jotka johtuvat siitä, ettemme tee 
oikein, vaikka tietäisimmekin, kuinka on toimittava. (Mts. 17.) Koulutuksenjär
jestäjien keskuudessa kamppaillaan organisaation eri tasolla näiden molempien 
ongelmien parissa. 

Yhteisöstään huolimatta rehtori tekee työtään yksin, ja myös yksinäisenä. 
Ajoittain tehtävät sitä vaativatkin, mutta on myös tilanteita, joissa hänen osa
naan on omasta tahdosta riippumaton yksinäisyys.93 Hyvän elementtinä ihmi
syydellä on sidoksensa yhteisössä läsnäoloon ja dialogisuuteen, mutta myös 
auktoriteettiuteen ja kunnioitukseen. Nämä sidokset ovat kontekstuaalisia, nii
den seuraukset säilyttävät yllätykselliset piirteensä. Rehtorin päämäärätietoinen 
ja kauaskantoinen toimintatapa ei aina saavuta suosiota, ja seurauksena voi olla 
yksinäisyys. Uudistuksia toteuttaessaan hän vui joutua myös synlipukiksi, kun 
hänen työhönsä kohdistetaan negatiivista arviointia ja yhteisön jäsenten omaa 
pettymystä eri tilanteissa. Sellaisenaan nämä tilanteet eivät edusta hyvää, mutta 
ihminen voi kääntää ne hyväksi, sillä tilanteet opettavat itsetuntemusta. Kasvu 
ihmisyyteen kulkee itsen ja omien negatiivisten kokemusten kautta.94

Ainoa keino, millä saan tietää mitä olen, on että elän itsenäni. Kokonaiselämys itsestäni kertoo 
minulle sen, mitä olen. Mutta tätä elämystä en saa itsetarkastelun avulla, vaan elämällä, suhtau
tumalla realiteetteihin, toimimalla täydesti ja ottamalla elämän vakavalta kannalta. Näin saan ko
kemuksen siitä, mikä on todellista itseäni, mikä pelkkää näennäisyyttä, harhaa. Jos meidän pitää 
eettisessä mielessä jotakin olla, se ei voi olla muuta kuin että olemme sitä mitä olemme, näin toteu
tamme itseyttämme. (Ahlman 1953, 53.) 

Jokaisessa hyvän elementissä heijastuu tulkintani mukaan eri tavoin ihmi

syys. Kun se lopulta löytyi ydinkategoriaksi, oli se itsestään selvä ratkaisu. Ih
misyyteen sisältyy kaikki se, mitä meissä ihmisinä on valoineen ja varjoineen. 
Ihmisyys antaa jokaiselle mahdollisuuden myös kasvuun ja kehittymiseen, sillä 
se ei ole pysähtynyt tila, vaan vakavasti otettava kasvunprosessi. Kaikessa in
himillisessä monimuotoisuudessaan ja käsitteellisessä vaikeudessaan ihmisyys 
sisältyy ja sidostuu tulkintani mukaan kaikin mahdollisin tavoin rehtoreiden 

92 Ks. Heiskanen 1993, 227-242; Malinen 2003, 77; Wilenius 2003, 143. 
93 Ks. Hirsjärvi 1987, 149-162; Jaspers 1970; Lehtinen 2002; Puolimatka 1996, 40-47, 182-

209; Sartre 2007; Starratt 2004, 103-111; Their 1994, 46-52. 
94 Platon 1999, 63 (124a); Rauhala 1998, 95-97; Wilenius 2003, 129 
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kirjoituksiin ja tutkimuksen kategorioihin. Ihmisyydellä on merkittävä paik
kansa myös substantiivisessa teoriassa. 

Rehtorin ihmisyys heijastuu kaikkeen kaikessa. Olemisessa ja teoissa siinä 
on aina myös yllätykselliset piirteensä. Ihmisyyden laadullisina piirteinä sub
stantiivisen teorian sidoksissa näkyvät rehtoreiden oma tahto, itsensä tuntemi
nen, intuitiivisuus ja autenttisuus sekä näiden rinnalla oma persoonallinen tapa 
tehdä työtä. Ihmisyyteen sisältyvät myös yksinjääminen ja yksinäisen toisinajat
telijan asema. Yksinäiset hetket satuttavat, mutta niihin sisältyy myös mahdolli
suuksia. Tämän tutkimuksen ihmisyyttä kuvastaa mielestäni hyvin sanonta 
"Ihmisen kokoinen auktoriteetti". 

Ihmisen oma tahto ilmenee sekä harkintaa sisältävänä tahdonmuodostuk

sena että eettisenä tietoisuutena ja arvoina. Tahto on järjen jalostamaa halua, 
joka hyvään liitettynä merkitsee hyvää tahtoa tai jopa yleistä etua. Tahdon
muodostus tähtää aina siihen, miten pitäisi olla, siksi se on vaikeaa ja vaatii 
henkistä taustatyötä. (Reunanen 2000, 8, 46.) Tahtoon tarvitaan asioille omistau
tumista sekä kauaskantoista päättelytaitoa. Tahdonmuodostus perustuu aina 
harkintaan, mutta se tarvitsee myös valtaa. Tahdonmuodostus on enemmänkin 
praktista ajattelua kuin pelkkää tietämistä. Tiedostamisessa ja tahdonmuodos
tuksessa ilmenee hyvää tahtoa tavoitteleva harkinta ja suunnittelu. Tahdon yh
teys tunteeseen antaa sille sen kvalitatiivisen luonteen (mts. 5-7). 95

Ihmisen tahdonvoima syntyy tunteesta, jossa hän on itse vakuuttunut 
toimiensa ja tavoitteidensa arvosta.96 Tietoisessa tahdonmuodostuksessa on ky
se juuri vakuuttumisesta. Päätöksenteossa se tarkoittaa ennen toteutusta tapah
tuvaa suunnittelua, harkintaa ja päätökseen vaikuttavien eri asioiden tiedosta
mista. (Mts. 45-49.) Kyse on asiantuntijavaltaisesta tahdonmuodostuksesta, joka 
eroaa minä- tai mielipidevaltaisen tahdonmuodostuksen pohjalta tehdyistä pää
töksistä (mts. 14, 43). Asiantuntijavaltainen tahdonmuodostus edellyttää yleistä 
tahtoa ja etua sekä usein myös yhteistä valmistelua, joka mahdollistaa samalla 
ihmisten kohtaamisen, dialogisuuden ja oppimisen.97 

Ihmisyyteen sisältyy sekä eettinen vaisto että intuitiivinen käsitys oikeasta 
ja väärästä. Kyse on sellaisesta kasvunprosessista, johon ihmistä ei voi käskeä 
tai määrätä. Voidaan puhua oman ymmärryksen tilasta, jossa ihminen saavut
taa kyvyn kuunnella myös moraalitunteita. Ihmisyys kasvaa erityisesti olosuh

teissa, jotka satuttavat tai jättävät yksin.98 Menneinä aikoina tuota kasvua on
kuvattu sanomalla "tule siksi, mikä olet". Näin on haluttu viestittää, että pa
ranna haavasi ja tee työtä oppiaksesi tuntemaan itsesi. Toimi omana itsenäsi.99 

Ihminen on ihmisen tehtävä, ja hänessä on avain koko luomakunnan ymmär
tämiseen. On mahdollistettava ihmisen kasvu ja toiminta omana itsenään, jotta 

95 Ahlman 1967, 18-19, 24-26, 111, 123; Hautala 1994a, 45-50; Aristoteles 1981, 64-65. 
96 Laursen 2006, 165. 
97 Levinas 2000, 202; Standish 2002; Friman 2004, 137. 
98 Krohn 1996, 57; ks. Friman 2004, 132-139; Maclntyre 2004, 189; Wilenius 2003, 129. 
99 Ks. Hautala 1994a, 1994b. Mm. nämä Hautalan teokset kertovat Erik Ahlmanin 

(1892-1952) kasvatusajattelusta. 
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korkeammat arvot maailmassa voisivat toteutua. (Ahlman 1953, 12-13, 20-
21.)lDD 

Kun ihminen luottaa omaan intuitioonsa, on kyse käytännöllisestä ja eetti
sestä kyvystä, joka asettuu hänen yksilöllisen elämänsä suuntaan, toimii yhdes
sä älykkyyden kanssa ja palvelee juuri tätä (Ahlman 1967). Intuitio saa ihmisen 
tajuamaan sellaista, mikä ei aina ole järjen avulla tajuttavissa. Se on vaistonva
rainen mahdollisuus ymmärtää toista ihmistä herkemmin kuin toista. (Mts. 26-
29.) Intuitiivisen tiedon merkitys on käytännön toimissa, ja se kasvaa kokemuk
sista.101 Se liitetään usein hiljaisen tiedon käsitteeseen, joka syntyy ajattelun ja 
toiminnan kautta hiljaiseen tietopohjaan tai toiminnassa ilmenevään aktiiviseen 
prosessiin (Toom 2008, 33). Hiljaista tietoa pidetään yksilön ominaisuutena, 
mutta se voi olla myös yhteisöllinen kontekstiin sidottu ilmiö esimerkiksi pit
kään toimineessa kouluyhteisössä. Yhteisön tavat konkretisoituvat yksilöiden 
toiminnassa. Taitava yksilöllinen toiminta vaikuttaakin monin tavoin myöntei
sesti yhteisöjen menestykseen. (Mts. 53-54.)102 

Ihmisen uskottavuutta ja eheyttä on eri yhteyksissä kuvattu autenttisuu
tena: Avoimena olemassaolona sekä perustavanlaatuisten elämänilmiöiden 
huomioon ottamisena. Teeskentelemättömyytenä, jonka tunnistavat myös yh
teisön jäsenet. Ihminen voi osoittaa työssään autenttisuutta luovien, myönteis
ten ja hyviin moraalisiin arvoihin perustuvien tekojensa kautta (Taylor 1995). 
Autenttisuus on myös eellinen ja moraalinen periaate, jossa yksilön ihmisenä 
olemisen tapaan liittyy itseä kohtaan osoitettu rehellisyys ja uskollisuus sille 

omaperäisyydelle, jonka jokainen voi itsestään löytää ja ilmaista. Löytämällä 
aidon minuutensa ihminen samalla määrittelee itsensä ja säilyttää oman ainut
laatuisuutensa: minä olen minä. Näin autenttisuus on vakavasti otettava moraa
liperiaate. (Mts. 54, 58-59, 69.)103 Rehellisyys itseä kohtaan ei ole kuitenkaan
helppoa eikä tavallista, ja siksi se huomataan. Ihmiset tuntevat yleensä vaisto
maisesti kunnioitusta aitoja henkilöitä kohtaan ja asettavat heidät erikoisase
maan. (Ahlman 1953, 123-124.) 104

Yhteisöllisenä piirteenä ihmisyys voi olla myös ihanne, jonka sisältö muo
toillaan ihmisille mielekkääksi (Taylor 1995, 101). Ihmisyyden merkitys on juuri 
tässä: autenttisuus ohjaa kohti yksilönvastuuta, mutta antaa edellytykset kun
kin ominaispiirteitä vastaavaan ja rikkaaseen yhteisölliseen elämään (mts. 102). 
Autenttisuus on näin nähtynä yksi asiantuntijuuden laji, joka vaikuttaa työyh
teisössä. Ihmiset ovat valmiita ottamaan vakavasti sanoman, joka tulee ihmisel
tä, joka itse ottaa sen vakavasti. (Laursen 2006, 186.) Ihmiset tuovat yhteisöön 

100 

101 

102 

103 

104 

Airaksinen 1993a, 230-231; Duignan 2004, 5-6; Hogan & Kaiser 2005, 173; Jarpers 
1970, 24; Laursen 2006, 197. 
Driver 2007, 121-135; Hakkarainen & Paavola 2008, 64-65; Laursen 2006, 171; Meyer 
2003; Pietarinen & Poutanen 2005, 30. 
Ks. Knight & O'Leary 2006; Kraut 2007; Meyer 2003; Nonaka & Takeuchi 1995. 
Ks. Ackerman & Maslin-Ostrowski 2004, 324-326; Begley 2001, 2006; Slater 2008. 
Laursen 2006, 20-23, 197; Autenttisuudesta puhutaan ja kirjoitetaan myös toivotun 
johtajuuden piirteenä. Ks. Avolio & Gardner 2005; Bass & Steidlmeier 1999; Duignan 
& Bhindi 1997; Gardner & al. 2005; George 2003; Price 2003. 
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myös oman yllätyksellisyytensä. Ihmisten toimintaa ei voi rakentaa teorioiden 
varaan (Laine 2001b, 119-129), eikä sitä voi em1akoida. Hyvän elementtien si
doksissa ihmisyys on mukana kaikkine eri puolineen; valoineen ja varjoineen. 
Ihminen on yllätys joskus myös itselleen. Siksi myös dynamiikka, joka yhtei
söön rakentuu, vaihtelee ja voi saada hyvinkin yllätyksellisiä piirteitä. Näin 
syntyneet ongelmalliset ilmiöt yleensä mittaavat johtajuutta. 

Ihmisyys kasvaa vähitellen. Se asettuu osaksi yhteisön elämää ja ihmisten 
työtä, jossa jokainen seikka ilmentää jotain piirrettä ja tulee ilmi toisen piirteen 
kautta. Autenttinen jälki järisyttää maailman järjestystä, sanoo Levinas (1996, 
116). Voitaisiin siis kysyä, millaisen jäljen rehtori jättää? Ihmisten jättämissä 
jäljissä on aina oma inhimillinen ja ainutkertainen vivahteensa, jota toisten ei 
ole mahdollista kopioida. Ihmisyys ydinkategoriana sekä jalostaa että värittää 
hyvän elementtien sidoksia substantiivisessa teoriassa. 

Substantiivinen teoria on teoreettinen jäsennys ammatillisen koulutuksen 
johtajuudesta, rehtorin työstä ja sen hyvästä. Se on ehdotus malliksi ammatilli
sen koulutuksen hyvästä johtajuudesta. Kuvio 45. 

KUVIO 45 Substantiivinen teoria 

YHTEISÖLLISYYS 

IHMISYYS 

KUNNIOITUS 

Substantiivisessa teoriassa korostuu monin tavoin yhteinen perustehtävän 
mukainen tekeminen, esimerkillisyys ja innostuneisuus. Kaiken toiminnan taus
talla on yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhdessä kehittyminen. Mallia voisi 
näin kutsua myös yhteisöllisen johtajuuden malliksi, johon sisältyy piirteitä 
myös autenttisesta johtajuudesta. Tällöin yksilöillä on mahdollisuus toimia ja 
kehittyä omana teeskentelemättömänä itsenään eettisten ja moraalisten periaat
teiden mukaisesti. Autenttisten yhteisöjen elämässä tiedon ja todellisuuden rin-
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nalla koetaan tärkeimmiksi kokemuksellisuus, tarkoituksenmukainen toiminta 
ja yhteisöllinen olemassaolo105• Mallissa voi nähdä yhteneviä piirteitä myös 
transformatiiviseen johtajuuteen. Muutos on jatkuva olotila, johon mukautumi
sessa korostuvat yhteisö ja sen innostuneet jäsenet. 

Substantiivinen teoria on malli tavallisen oppilaitoksen tai kouluyhteisön 
tavallisesta arjesta, jossa toimitaan yhdessä ja toista kunnioittaen sekä selvitel
lään vastaan tulevia asioita. Se on malli, jossa pyritään yhteiseen dialogisuuteen 
ja eettiseen yhteisöllisyyteen ja jossa johtajuus osoittaa arjessa laaja-alaista am
matillista auktoriteettiutta. Näitä asioita sisältävät hyvän elementit asettuvat 
substantiivisessa teoriassa osaksi yhteisön toimintaa yhdessä ihmisyyden ja sii
hen kasvamisen kanssa. Elementit tukevat ja vahvistavat toisiaan sekä sidostu
vat keskenään. Lopulliseen muotoonsa sidokset rakentuvat yhteisössä toimivi
en ihmisten valinnoista ja heidän tekojensa seurauksista. Sidoksilla on aina oma 
kontekstuaalinen luonteensa. 

Hyvän elementit sidoksineen tuovat pääkategoriaparien rajapinnoilla 
mahdollisuuden sellaisten laadullisten sidosten rakentumiseen, joilla parhaim
millaan voidaan olettaa olevan myönteisiä vaikutuksia yhteisön toimintaan. 

Osaaminen ja asiantuntijuuteen perustuva tietämys. Pääkategorioiden "vas
tuu ja valta" rajapinnoilla mahdollistuu sellaisen verkoston rakentuminen, jossa 
lähtökohtaisesti korostuvat asiantuntijuus ja auktoriteettius yhdistyneenä mo
niulotteiseen vastuuseen. Dialogisuus tuo ymmärrystä yhteisöä ja sen jäsenten 
mielenliikkeitä kohtaan. Näin yhteisössä rakennetaan myös uutta. Eksistentiaa
lisen vastuun avulla opitaan erilaisuuteen, kysymyksiin ja yhteiseen harkintaan. 

Rehtorin auktoriteettiaseman edellyttämä asiantuntijuus perustuu tietämi
seen ja johtamistaitoihin, jotka parhaimmillaan rakentavat rehtorin työn mie
lekkyyttä, aikuisuutta ja aikuisen auktoriteetin elämää. Työn ja roolien kautta 
vastuu yhdistyy rehtorin auktoriteettiaseman ohella myös hänen itsearvostuk
seensa.106 Silloin kun asiantuntijavaltainen tahdonmuodostus laajennetaan 
koskemaan myös yhteisöä, on mahdollista rakentua sellaista toimintaa, jossa 
toteutuu käytännöllinen järki.107 Juuri tässä ilmenee ihmisen kyky harkita työs
sään sekä itselleen että yhteisölleen sopiva hyvä. Käytännöllinen järkevyys ei 
ole tieteellistä tietoa eikä intuitiivista järkevyyttä, vaan tietämystä sellaisista 
yksittäisistä asioista, jotka on tarpeen havaita työhön liittyvän kokonaisymmär
ryksen näkökulmasta. (Aristoteles 1981, 95-99.) Käytännöllisen järkevyyden 
rinnalla ihminen saa työssään iän mukana myös luonnollista ymmärtäväisyyttä 
ja intuitiivista järkeä. Tällaisiin ihmisiin tulisi suhtautua erityisen arvostavasti, 
sillä heidän kokemuksensa sanotaan olevan kuin silmä, joka näkee oikein ja 
tuottaa, paitsi oikeudenmukaisia, myös ihmisille hyviä asioita. (Mts. 102-103.) 

Rehtorin työssä tarvitaan yhteisöä myös tiedon tarjoajana. Kyky kysyä 
osoittaa rehtorin valmiutta täydentää puutteellista tietoaan ja käydä 
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Liedtka 2008, 238; myös Ilies, Morgeson ja Nahrgang 2005; Michie & Gooty 2005. 
Avolio & Gardner 2005; Starratt 2004, 103-111; Turunen 1997, 165. 
Aristoteles 1981, 24; Reunanen 2000, 45-49, 72. 
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yhteisössään dialogia työhön liittyvistä asioista. Yhteisöä koskeva inhimillinen 
tieto auttaa näkemään asioiden suhteellisuuden ja myös puutteellisuudet. Tämä 
inhimillinen tieto tekee myös nöyräksi. Yhteisön dialogisuus laajentaa työhön 
liittyvää tietämystä. Rehtorin on syytä tarkistaa voimakkaat mielipiteet, sillä 
juuri niistä syntyvät myös kysymykset.108 Osaaminen, tietämys ja 
asiantuntijuus eivät ole yksilökohtaista, työn kontekstista irrotettavaa 
asiantuntijataitoa tai -kykyä, vaan inhimillistä pääomaa, jonka tulevaisuudessa 
uskotaan ylittävän sekä yksilöiden että instituutioiden rajapintoja entistä 

enemmän (Palonen & Lehtinen 2005, 170-171). Työhön liittyvässä 
tietämyksessä korostuvat juuri tiedon suhteellisuus, kontekstisidonnaisuus, 
muutos ja vuorovaikutuksellisuus. 

Eettis-moraalinen toimintatapa. Pääkategorioiden "valta ja välittäminen" 
rajapinnoilla mahdollistuu sellaisen verkoston rakentuminen, jossa lähtökohtai
sesti korostuvat edelleen rehtorin asiantuntijuus ja auktoriteettius, mutta näihin 
yhdistyneenä myös yhteisöllisyys ja ihmisyys. Olennaista on juuri näiden kah
den teeman liitto. Rehtorin oma tahto ja tahdonmuodostuksen laatu näyttäyty
vät eettisen vastuun moraalisissa valinnoissa. Yksinkertaisimmillaan on kyse 
ihmisen ja yhteisön kyvystä erottaa hyvä ja paha, oikea ja väärä, mutta työn 
hyvää ajatellen voitaisiin puhua työmoraalista (Heiskanen 1993), halusta paneu
tua työhön ja sen tavoitteisiin tai toisaalta kestää ja alistua työn aiheuttamiin 
rasituksiin. Työmoraali osoittaa myös yhteishenkeä ja tietoisuutta yhteisen hy
vän tuomista tuloksista. (Mts. 232-235.) 

Yhteisön ja organisaation eettisten toimintaperiaatteiden määrittely ja eri
tyisesti niiden toteuttaminen on vaikeaa. Tilanteet toistuvat nopeasti ja vaativat 
jatkuvaa reagointia. Ammatillinen etiikka onkin jatkuvasti neuvottelun alla ole
va yhteiskunnalliseen muutokseen reseptoiva ja ammatillisista lähtökohdista 
tulkittu moraalijärjestys. (Friman 2004, 58.) Rehtorin kannalta kyse on päivittäi
sestä tilanteiden kohtaamisesta sekä oman ymmärryksen aitoudesta ja sen tes
taamisesta.109 Oman näkökulmansa ammattilaisten autonomiseen asemaan ja 
sen yhteiskunnalliseen vaikutukseen muodostaa ammatin tuoma auktoriteetti, 
joka antaa ulkopuolelta tulevan koskemattomuuden.110 Myös yhteiskunnallisil
la ja taloudellisilla tilanteilla on kouluyhteisön toimintaan omat vaikutuksensa. 
Joskus eettisiäkin kysymyksiä on ratkaistava vain yhteiskunnallisten reunaehto
jen, esimerkiksi taloudellisten tai ajallisten resurssien, mukaisesti (mts. 59). 

Työn inhimillisillä osa-alueilla juuri oikeudenmukaisuudella on yllättävän 
suuri merkitys. Se sidostuu yhteisön luottamuksellisuuteen ainakin kolmella eri 
tavalla. Lähtökohtaisesti on kyse siitä, aiheuttaako päätöksenteon laatu 
yhteisöön epävarmuutta ilmaisevan kysymyksen, voiko auktoriteettiin luottaa? 
(Cropanzano ym. 2001.) Jos päätöksentekotavat ovat johdonmukaisia ja niiden 
sisältö ennakoitavissa, syntyy tunne oikeudenmukaisesta kohtelusta. Tämän 
tunteen avulla ihminen arvioi yhteisöön kuulumistaan ja sitoutumistaan. 

10s Moilanen 2001, 42; Laine 2001b, 130. 
109 ks. Laine 2001b, 125-126. 
110 Airaksinen 1993a, 25-28; Friman 2004, 58. 
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Oikeudenmukainen kohtelu viestii arvostusta ja vaikuttaa ihmisen itsetuntoon. 
(Tyler ym. 1996.) Oikeudenmukaisuus voidaan nähdä yhteisössä sekä jakavana 
(päätöksenteko) että kohteluun liittyvänä oikeudenmukaisuutena. Yhteisön 
kannalta merkityksellistä on myös kauaskantoinen luottamusta edistävä 
toiminta.111 Sosiaalisten suhteiden avoimuuteen ja sitoutumiseen viittaavat "sa
nansa pitämisen" ja "totuuden puhumisen" moraaliset hyveet. Kyse on ihmi
syydestä ja moraalisten arvostusten merkityksestä inhimillisessä elämässä ja 
oppilaitoksen toiminnassa.112

Yhteisöllisyys ja luottamuksen rakentuminen. Pääkategorioiden "välit
täminen ja vastuu" rajapinnoilla mahdollistuu sellaisen verkoston rakentumi
nen, jossa lähtökohtaisesti korostuvat yhteisöllisyys ja luottamuksen rakentu
minen, mutta vahvana taustatekijänä sidoksissa on ihmisten eettinen vastuu eli 
rehellisyys ja toisen kunnioittaminen. Episteeminen vastuu ilmenee tällä alueel
la yhteisön merkityksen ymmärtämisenä ja yhteisön kaikinpuolisena tukemise
na. 

Parhaimmillaan kouluorganisaatioiden erikokoiset yhteisöt rakentuvat 
ihmisistä, joilla on luottamuksellinen suhde keskenään ja jotka ovat sitoutuneet 
yhteiseen päämäärään. Erikokoisinakin nämä yhteisöt etsivät uutta tietoa ja 
ideoita sekä jakavat nämä keskenään. Näin he oppivat ja rakentavat uusia käy
tänteitä yhdessä. Hyvässä yhteisössä on sosiaalisen kulttuurin ja oppimisen 
leima.113 Isoissa organisaatioissa yhteisön jäsenet voivat kuulua moniinkin eri 
yhteisöihin. Yksilöllä on yhteisössään merkittävä rooli (Eteläpelto 2007), sillä 
hän vaikuttaa yhteisön kulttuurin muotoutumiseen omalla toiminnallaan ja 
rakentamillaan identiteettitarinoilla. Yhteisössä näkyvä aktiivinen toimijuus ja 
subjektius syntyvät juuri oman äänen ja oman toiminnan kautta. (Mts. 141.) 

Kouluyhteisön luottamuksen muodot ovat moninaiset, sillä ne koskevat 
sekä ihmisten että instituutioiden välistä luottamusta, joka vaihtelee konkreetti
sen aikaan tai tilaan liittyvän tilanteen mukaan. Sosiaalisen ryhmän läheisyys 
edistää luottamusta, mutta organisaation koolla ja rakenteella on aina oma vai
kutuksensa. Kyse on myös siitä, miten koulun organisaatiorakenne mahdollis
taa ihmisten aidon vuorovaikutuksen. Luottamus saa ihmiset myös miettimään 
riskiä, moraalia ja luottamuksen määrää. Luottamuskulttuurilla on merkittävä 
asemansa paitsi yhteiskunnassa myös työyhteisöissä. Jos yhteisöstä puuttuu 
sosiaalinen kanssakäyminen, ihmisten on vaikea päättää yhteisöön luottamises
taan.114 Itsekasvatukseen liittyvässä tutkimuksessaan Paakkola (2006) toteaakin, 
että ihmisten heuristinen itsekasvatus ja humaanimman maailman visio muo
dostavat skenaarion paremmasta maailmasta, jossa yhdistyvät sekä yksilön että 
yhteisön hyvä. Hän kysyy, voisiko individualismin ylikorostuksen jälkeisessä 
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Brocner & al. 1997; Cropanzano ym. 2001; Sinervo ym. 2005, 133-137. 
Ilmonen & Jokinen 2002, 25; ks. myös Brien 1998; Duignan 2004, 2; Furman 2004; 
Gardner & al. 2005; Gerstl-Pepin, Killeen & Hasazi 2006; Hackman & Wageman 2007; 
Parboteeah & Kapp 2008; Pellicer 2008; Starratt 1994, 2004, 2005; 2007; Swim, George 
& Wulff 2001. 
Ks. Furman 2004, 220-221; Hatch 2006, 129-30; Starratt 1994, 50-51. 
Ilmonen 2005, 59-63; Harisalo & Miettinen 1995. 
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Suomessa syntyä vähitellen voimistuva uusi yhteisöllisyys. Ovatko ihmiset löy
tämässä yhteisen ihmisyyden - yhteisöllisen ihmisyyden? (Mts. 134.) Tällaisessa 
yhteisössä mahdollistuisi aito kohtaaminen ja todellinen dialoginen suhde, jossa 
ilmenee kunnioittamisen ja vastuullisuuden rinnalla myös avoimuutta ja halua 
ymmärtää.115 

Tämä substantiivinen teoria ammatillisen koulutuksen johtajuudesta, reh
torin työstä sekä sen hyvästä on ideaali, joka voi käytännössä toteutua monin 
eri tavoin: enemmän ja vähemmän. Hyvän näkökulmasta mielenkiintoista on 
se, että siihen näyttäisi sisältyvän ennakointia, harkintaa ja myös selkeitä, ken
ties yhdessä sovittuja toiminnan periaatteita ja jopa päätöksentekoa. Yhteisölli
syydellä ja ihmisyydellä näyttää olevan korosteinen asema. Ihmisten yhteisöis
sä hyvän esiin tulolle jää kuitenkin aina tilannekohtainen ja yllätyksellinen luon
teensa, johon vaikuttavat myös ihmisen spontaanius, huomiointikyky ja rohke
us tarttua hetkeen. Hyvästä puhuttaessa on merkityksellistä kysyä osallisuutta 
ja sitoutumisen suuntaa tai kohdetta. Kiintoisa yhteys ihmisyyteen ja sen sisäl
tämään hyvään on myös vastuulla ja sillä näkökulmalla, jota aiemmin lainasin 
Levinasilta (1996): "Ymmärrän vastuullisuuden vastuuna toisen puolesta, siis 
vastuuna myös siitä, mikä ei mitenkään koske minua eikä mitenkään kuulu mi
nulle tai katso minua: vastuuna siitä minkä kohtaan kasvoina" (mts. 78). Omalla 
ilmenemismuodollaan hyvä yllättää aina. Ihminen saa sen aikaan omilla teoil
laan, joskus jopa pelkällä läsnäolollaan. Myös asioiden tekemättä jättäminen on 
ihmisen valinta. 

Vallan käytölle ja hyvän tekemiselle on yhteistä juuri niiden tarkoitus, se 
mitä aiotaan saada aikaan ja miksi. Tässä substantiivisessa teoriassa yksittäisten 
tekojen rinnalla merkittävää on yhteisöllisyys, hyvä yhteisö, jonka kautta ja 
avulla koulun perustehtävää hoidetaan yhdessä hyvin. Substantiivisessa teori
assa korostuvat monella tavalla ja moninkertaisesti yhteisöllisyys ja sen ihmi
syyden laatu. Kun yhteisö toimii tasapainoisesti, sen jokainen jäsen kokee ole
vansa arvostettu omassa työssään ja omalla paikallaan. Hän on vakuuttunut 
osallisuudestaan yhteisössä. Tämä tunne tuo hänelle myös työn mielekkyyden. 
Yhteisestä osallisuuden tunteesta rakentuu myös luottamusta, johon yhteisön 
jäsenet voivat sitoutua omana itsenään. Johtajuuden linjakkuus ja erityisesti 
rehtorin työlleen asettama perusta näkyvät arjen teoissa. Niiden avulla mahdol
listuu myös yhteisöllisen luottamuksen lujittuminen. 

115 

Ihmisyyden käsite jää helposti pelkäksi huitaisuksi, ellei sitä konkreettisesti kiinnitetä ihmisten 
elämään, elämisen ja oppimisen hallintaan, mahdollisuuksien ja puutteiden korjaamiseen. Ihminen 
ei voi sivuuttaa vastuutaan tai väistää kannanottoa oikeaan ja väärään, hyvän ja pahan ongelmiin. 
On kohtalokasta, jos kadotetun totuuden myötä katoaa myös sivistyksen korvaamaton ydinosa, 
ihmiselämän rehellinen ja syvällinen arvostus. Ihmisyys on vaarassa menehtyä. (Lehtisalo 2008, 
20; vrt. Niini 1950, 20-21, ks. s. 20. 

Laine 2001b, 124; myös Weber 2009, 12. 
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8 SUBSTANTIIVISEN TEORIAN YHTEYS AIEMPIIN 

TUTKIMUKSIIN JA TEORIOIHIN 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen substantiivisen teorian yhteyttä eri tie
teenalojen kirjallisuuteen ja tutkimustuloksiin. 

Tämän tutkimuksen aineiston kirjoittajien näkökulmasta on mielenkiin
toista, että johtajuustutkimus alkoi ns. suurmiesteorioista 1900-luvun alussa, 
jolloin tutkimuksen kohteena olivat johtajien synnynnäiset ominaisuudet (Juuti 
2006). Näissä lähes yli-inhimillisiä piirteitä etsivissä tutkimuksissa jouduttiin 
toteamaan, ettei ihmistä voi erotella hierarkkisen aseman perusteella ja niinpä 
tutkimus eteni johtajien käyttäytymiseen 1960- ja 1970-luvuilla ja edelleen joh
tamistilanteen mukaisiin painotuksiin 1970- ja 1980-luvuilla. Myöhemmin tut
kimus pyrki integroitumaan malleiksi, joissa otettiin huomioon myös johtajien 
yksilöllisiä piirteitä ja käyttäytymismalleja. Tulkinnallisen näkökulman myötä 
johtamistutkimuksessa siirryttiin selittävästä ymmärtävään paradigmaan, jossa 
kuvaillaan johtamista ja siihen liittyviä merkityksenantoja. (Mts. 13-14; Nort
house 2004; Seeck 2008; Shafritz, Ott & Jang 2005.) 

Tämän tutkimuksen substantiivinen teoria on puolestaan teoreettinen jä
sennys ammatillisen koulutuksen johtajuudesta, rehtorin työstä ja sen hyvästä. 
Rehtorin työ on osa koulun johtajuutta, omaa ja ainutlaatuista koulutusjärjes
telmän rakenteeseen sidottua maailmaansa, johon ei ole yhteisesti hyväksyttyä 
mallia tai teoriaa, mutta johon on paljon erilaisia näkökulmia ja teoreettisia kä
sitteitä (mm. Ahonen 2008, 171). Johtajuus ammatillisessa koulutuksessa raken
tuu monen ammattinimikkeen kautta. Rehtorin johtajuus ja rooli on tärkein, 
mutta vain osa johtajuuden kokonaisuutta. Ainutlaatuisuus johtamiseen tulee 
lainsäädännön linjaamasta perustehtävästä ja sen mukaisesta toiminnasta, jo
hon oman lisänsä tuo kulloinenkin koulutuspolitiikka ja alueellinen kehitystyö. 
Johtajuus ja rehtorin työ saa erityiset piirteensä juuri kouluasteesta ja oppilai
toksen sijainnin mukaisista alueellisista painotuksista. Siksi tähänkin keskuste
luun on vaikea löytää kirjoitettuja tekstejä, joiden olosuhteet vastaisivat suoma
laista ammatillista koulutusta ja sen tämänhetkistä kansainvälisesti arvostettua 
ja edelleen vahvasti kehityshakuista asemaa. 
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Monet jo tässä tutkimuksessa aiemmin esitetyt eettiseen tai autenttiseen 
johtajuuteen liittyvät kirjoitukset tai teoreettiset jäsennykset tukevat tulkintani 
mukaan substantiivisen teorian ominaisuuksia. Yhtenä esimerkkinä otan esille 
hyvän hallinnon piirteet, joita käsiteltiin episteemisen vastuun yhteydessä. 
Nämä julkisen toiminnan arvot: epäitsekkyys, integriteetti, objektiivisuus (älä 
ala kenenkään orjaksi), vastuullisuus, avoimuus, totuudellisuus ja johtajuus (Kelly 
2008) yhdistyvät sellaisenaan substantiivisen teorian sisältöihin. Yhtä luonte
vasti teorian ominaisuuksiin yhdistyvät Duignanin (2003) kyvykkään, vaiku
tusvaltaisen ja autenttisen koulun johtamisen mallia etsivän tutkimuksen 
avainkyvykkyydet, joita ovat: 

• henkilökohtaiset kyvyt: optimismi ja luottamuksellisuus, seuranta ja
kritiikki, henkilökohtainen visio, intuitio, intohimo ja rohkeus, pää
määrätietoisuus, käytännöllinen viisaus, kasvuun sitoutuminen ja
toimien vastuullisuus

• suhdetoimintakyvyt: luottamuksellisuus, aikuisen työote, ihmisen
kunnioitus, yhteisöllisyys, tiimihenkisyys, dialogisuus ja positiivi
suus

• ammatilliset kyvyt: tilannetietoisuus, visionäärisyys, strateginen ajat
telu, pedagoginen osaaminen, muutoksen hyväksyminen ja johta
juuden taito. (Duignan 2003, 20-21.)

Substantiiviseen teoriaan sisältyy vahva henkilökohtainen työote, jossa 
korostuvat edellä esitetyt ominaisuudet. Suhdetoimintakyvyt ja erityisesti kaik
ki yhteisöllisyyttä tukevat näkökulmat korostuvat substantiivisen teorian omi
naisuuksissa. Korostuneessa asemassa ovat myös ammatilliset kyvyt, sillä on 
tärkeää olla tilanteen tasalla mutta myös ennakoida ja viedä kehitystä eteen
päin. Duignanin tutkimuksessa haluttiin keskittyä kouluympäristön johtami
sessa juuri ihmisten huomioimiseen, arvoihin, etiikkaan ja elämän moraalisten 
muotojen vahvistamiseen sekä etsiä johtajan kyvykkyydelle konkreetteja piirtei
tä tästä näkökulmasta, mikä tällaisenaan yhdistyy hyvin substantiivisen teorian 
sisältöön. (Mts. 2.) 

Substantiivisen teorian johtajuudella on yhtenevät piirteensä paitsi EFQM
järjestelmän johtajuuden116 kriteereihin myös Ruccin (2002) luonnehtimiin me
nestyvien business-johtajien ominaisuuksiin (Ruohotie & Honka 2003, 114-115). 
Hyvää business-johtajaa luonnehtivat seuraavat seitsemän persoonallisuuden 
piirrettä: business-tuntemus, asiakasorientaatio, tulosorientaatio, strateginen 
ajattelu, innovatiivisuus ja riskinotto, oikeudenmukaisuus ja kypsyys ihmissuh-

116 EFQM-mallin Johtajuus -arviointialueen kuvaus: Erinomaiset johtajat luovat organi
saatiolle mission (tehtävän) ja vision ja edistävät niiden toteutumista. He kehittävät 
pitkän aikavälin menestymiseen vaadittavat arvot ja toteuttavat niitä henkilökohtai
sella toiminnallaan. Muutostilanteissa he toimivat johdonmukaisesti organisaation 
tarkoituksen mukaan. Tarvittaessa erinomaiset johtajat pystyvät muuttamaan orga
nisaation suuntaa ja innostamaan muita uuden suunnan mukaisesti. (Laatukeskus 
2003.) 
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teissa (mts. 114-115). Kouluympäristöön sijoitettuna listan alun ominaisuudet 
näkyvät myös substantiivisessa teoriassa kouluympäristön mukaisina termeinä: 
opiskelijan huomioiminen, pedagogisuus, oppimisympäristöjen kehittäminen, 
ennakointi ja toimintaan sitoutuminen. Erityisen vahvasti substantiivisessa teo
riassa korostuvat listan loppuosan ominaisuudet: innovatiivisuus, oikeuden
mukaisuus ja kypsyys ihmissuhteissa, josta osoituksena dialogisuuden koros
tunut asema ja siitä seuraava yhteisöllisyys. 

Substantiivisen teorian ominaisuudet yhdistyvät sellaisenaan Iliesin, Mor
gesonin ja Nahrgangin (2005) autenttisesta johtajuudesta ja eudaimonisesta hy
vinvoinnista tehdyn tutkimuksen loppupäätelmiin. Tutkijat tarkastelevat au
tenttista johtajuutta monista näkökulmista ja päätyvät esittämään sen piirteiksi 
neljää ominaisuutta, joista jokainen löytää yhteytensä myös substantiivisen teo
rian ominaisuuksissa ja sisällöissä: Näitä ovat itsetietoisuus, tasapuolinen toi
minta, autenttinen käyttäytyminen ja yhteisölliset toimintatavat. (Mts. 389.) 
Substantiivisella teorialla on siis yhteytensä myös autenttista johtajuutta kuvaa
viin ominaisuuksiin. 

Bush (2006) korostaa koulun johtajuutta käsittelevässä kirjassaan juuri 
kontekstin vaikutusta. Hänen hallinnolliseksi nimittämäänsä117 johtajuuden 
osa-alueeseen kuuluvat kollegiaalisessa mallissa yhteisöllinen päätöksenteko ja 
dialogisuus (mts. 64-85) sekä kulttuurisessa mallissa sosiaalisuus, moraalisuus 
ja yhteisöllinen oppiminen (mts. 156-175). Nämä molemmat mallit edustavat 
samaa sisällöllistä näkökulmaa kuin substantiivisen teorian hyvän elementtien 
erityisesti episteemisen ja eksistentiaalisen vastuun sidokset. Bushin ihmisten 
johtamisen ulottuvuuksissa (mts. 33, 183-189) yhteys substantiivisen teorian 
hyvän elementteihin näkyy erityisesti eettisen ja eksistentiaalisen vastuun nä
kökulmista. Kokoava yhteys Bushin malliin löytyy juuri moraalisuudesta118 ja 
sekä ihmistä että yhteisöä huomioivista toimintatavoista. Yhteistä malleille on 
myös kasvatustehtävän vahva korostaminen. 

Oppilaitoksen kulttuuriin liittyvinä toimintatapoina substantiivisen teori
an mukainen ymmärrys yhteisöllisyydestä ja yhteisön jäsenistä sisältää yhtey
den Wilkinsin (1989, 27) tutkimustuloksiin totuudellisuuden ja johtajan tasa
arvoisen toiminnan näkökulmista.119 Koulun johtajuuden eettistä näkökulmaa
aktiivisesti tutkinut Starratt (1994, 2004, 7)120 taas kehitti eettisen koulun viite

kehyksen, joka perustuu huolehtimisen, oikeudenmukaisuuden ja kritiikin 
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Bushin (2006) hallinnollisen mallin kuusi ulottuvuutta ovat: muodollinen, kollegiaali
nen, poliittinen, subjektiivinen, moninäkökulmainen ja kulttuurinen lähestymistapa. 
Vastaavasti ihmisten johtamisen ulottuvuudet ovat halli1mollinen, osallistava, trans
formatiivinen, ihmissuhde, transaktionaalinen, postmoderni, satunnainen, moraali
nen ja kasvatuksellinen lähestymistapa (mts. 33, 189-196). (Myös Bush 2008, 273-274; 
Silins 1994.) 
Myös Liedtka 2008; Pietarinen & Poutanen 2005, 12; Swim, George & Wulff 2001. 
Dimmock & Walker 2005, 53-54, 70, 94-97; Misztal 1998, 14; Sergiovanni 2007, 29; ks. 
myös Burke, Sims, Lazzara & Salas 2007; Edwards, Green & Lyons 2002; Hallinger & 
Snidvongs 2008. 
Myös Foster 1986; Duignan 2003; Juuti 2007; Sergiovanni 1992, 2000, 2007. 
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etiikkaan. Kaikki nämä piirteineen yhdistyvät substantiivisen teorian hyvän 
elementteihin ja näkökulmiin. Samankaltaisia piirteitä ovat erityisesti yhtei
syyden tunnetta rakentavan toiminnallisuuden lisäksi myös vastuullisuus, au
tenttisuus ja läsnäolo. 121 Molemmat mallit sisältävät myös yhteisön kriittisen 
asennoitumisen perustehtävää, rakenteita ja toimintatapoja kohtaan (mts. 2004, 
9; 1994, 46-54). 

Substantiivisella teorialla on yhteytensä myös Helakorven (2001) koulun 
johtajuuden asiantuntijuutta122 selittävään malliin. Molemmissa korostuvat 
huolehtiminen ja yhteisöllisyyden merkitys. Hyvän elementit yhdistyvät itse
tuntemuksen, esimerkillisyyden ja yhteisöllisen toimintatapansa kautta myös 
Nikanderin (2003, 271-277) ammattikorkeakoulun johtamisesta tekemään tut
kimukseen. Substantiivisen teorian ydinkategoria "ihmisyys" näkyy monien 
tutkimusten sisällöissä juuri kouluympäristön erityistehtävään yhdistyneenä.123

Karismaattiseen johtajuuteen liitetyistä ominaisuuksista poikkeuksellista 
laatua, toiminnallista rohkeutta ja tietynlaista johtajuusauktoriteettia sisältävät 
piirteet ilmenevät myös substantiivisen teorian hyvän elementeissä. Karismaat
tinen johtajuus rinnastuu osana transformatiivista johtajuusteoriaa124 tämän 
tutkimuksen hyvän elementteihin.125 Osa tutkijoista (Bryman 1993) pitää ka
rismaattisuutta menneen ajan luonnollisen arvovallan tuomana karismana, jota 
nykyjohtajilla ei edes voi olla, koska heiltä puuttuu todellinen yhteys henkilös
töönsä (mts. 31, 39). Tämän vuoksi jotkut ovatkin päätyneet kysymään, voivat
ko johtajat edes olla samanaikaisesti sekä transformatiivisia että karismaattisia 
(Yukl, 2006, 270). Karismaattisen johtajuuden ulospäin näkyvä ja hyvää ilmen
tävä osa sisältää kuitenkin myös hyvän elementteihin sisältyvää innostunei
suutta, esimerkillisyyttä ja henkilökohtaista tapaa tehdä työtä. 

Hyvän elementit kytkeytyvät vahvasti eettisen transformatiivisen johta
misteorian ihmistä huomioivaan ja kehityshakuiseen toimintaan sekä sen tasa-
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122 

123 

124 

125 

Kaikki kolme Starrattin kuvaamaa eettisyyden aluetta (ne eivät toimi yksittäisinä) 
sisältyvät laajempaan eettiseen kehykseen ja yhdistyvät luontevasti koulun eettiseen 
kasvatukseen. Kritiikin etiikka asettaa kouluille haasteen: kuinka rakentaa sellainen 
koulu- ja oppimisympäristö, jossa eettinen kasvatus on merkittävällä paikalla. Kritii
kin etiikka paljastaa toiminnan epäeettiset seuraamukset. Kyse ei ole yksilöistä, vaan 
koko sosiaalisen vastuun järjestelmästä ja sen oikeudenmukaisesti ja eettisesti toimi
vista yhteisöistä. Huolehtimisen etiikka täydentää kokonaisuuden edellyttämällä 
huolenpitoa sekä yksilöiden että yhteisön hyvästä. Lisäksi se edellyttää halukkuutta 
tiedostaa oikein tekeminen ja autenttinen yksilöllisyys sekä ymmärtää luottamuksel 
listen suhteiden arvo. (Starratt 1994, 45-54; 2005; ks. myös Campbell 2001; Furman 
2004; Gerstl-Pepin & al. 2006.) 
Helakorpi (2001) jakaa johtajan asiantuntijuuden kolmeen osa-alueeseen: tietä
mykseen (mm. maailman muutos), toimintaan (mm. oppimisympäristöjen pedago
ginen johtaminen) ja ihmisiin (mm. ilmapiirin johtaminen). (Mts. 1, 108-134.) 
Ks. Bellamy, Fulmer, Murphy & Muth 2007, 58-59; Bolman & Deal 2003, 337, 400-
402, 404; Hartoonian 2003; Johnson 2001, 7; Laursen 2006, 51-54; Starratt 1994, 24-32. 
Bryman 1993; Juuti 2006, 19; Yukl 2006, 250. 
Bryman 1993, 22-24; Eglene & al. 2007, 94; Gini 1997, 2006; Hansen, Ropo & Sauer 
2007, 550; Juuti 2006, 19; Purdue 2001, 2215; Seyranian & Bligh 2008; Yukl 2006, 249. 
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puolisen kohtelun ja innostamisen näkökulmiin.126 Eettisen vastuun sidosten
piirteet yhdistyvät merkittävällä tavalla Bassin (1985, 1990) ja Bassin ja Avolion 
(1994, 3) ns. transformatiivisen johtamisen 4xl-malliin127 sekä siinä juuri yhtei
sölliseen toimintaan ja innostuneisuuteen (Bass & Avolio 1994, 2-6; 132-136). 

Burnsin (1979) transformatiivinen johtajuus korostaa puolestaan moraali
sia arvoja, mutta nostaa eettisen vastuun sidoksen tavoin yhteisön tietoisuuteen 
ja toimintaan eettisyyden sekä yhteisöllisen uudistavan ja tavoitteellisen toi
minnan.128 Auktoriteettiutta korostava näkökulma yhdistää substantiivisen teo
rian myös transaktionaaliseen johtajuuteen. Tutkijoilla on transformatiivisesta 
ja transaktionaalisesta johtajuudesta erilaisia näkemyksiä, joilla molemmilla on 
omat kannattajansa.129 Bassin (1985) näkökulma yhdistyy substantiiviseen teo
riaan: transformatiivinen johtajuus voi nojata transaktionaaliseen johtajuuteen, 
mutta ei päinvastoin.130 Eettisen vastuun sidokset yhdistyvät Bennisin ja Nanu
sin (1985, 26-78) transformatiivisen johtajuuden tutkimustuloksiin.131 Yhteisiä 
piirteitä ovat esimerkiksi eettisen ja autenttisen transformatiivisen johtajuuden 
positiivisuus, yksilön ja yhteisön huomioiminen sekä sosiaalisuus.132 
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127 

128 

129 

130 
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Burns 1979, 18,462; Bass & Avolio 1994, 2; Nissinen 2004, 128-129; Northouse 2004, 
170-173.
1) Idealisoiwi vr1ikutus (Tdealized influence) tarkoittaa esimiehen toimimista hyvänä
roolimallina, korkeana eettisen ja moraalisen oikein tekemisen esimerkkinä, jota seu
raajat kunnioittavat. Esimies huomioi työntekijöitä monin tavoin erilaisissa tilanteis
sa ja herättää luottamusta yhteisöön, jolla on sekä tieto että tunne toiminnan tarkoi
tuksesta.
2) Inspiroiva motivaatio (Inspirational motivation) kohdistuu esimiehen kykyyn innos
taa ja motivoida työyhteisön jäseniä niin, että he sitoutuvat toimimaan yhteisen ta
voitteen mukaisesti ja tekevät usein enemmän, kuin olivat aikoneet.
3) Älyllisen stimulaation (Intellectual stimulation) olemassaolo näkyy luovuuden, uu
sien työtapojen ja yleensä innovatiivisuuden lisääntymisenä. Toiminnassa yhdistyvät
molempien osapuolten arvot yhteiseksi tavoitteisiin sitoutuneeksi osallistumiseksi,
jota odotetaan ja edellytetään yhteisössä ja jonka avulla saavutetaan hyviä tuloksia.
4) Yksilöllisyyden huomiointi (Individualized consideration) merkitsee mielenkiinnon
kiinnittämistä henkilöstön itsensä kehittämistarpeisiin, vallan ja vastuun jakamiseen,
valmentamiseen, tukeen ja jatkuvan palautteen antamiseen jopa henkilökohtaisella
tasolla. (Bass & Avolio 1994, 3; Nikander 2003, 87.) Myös Bass 1990; Bass & Steidl
meier 1999; Gold & al. 2003, 128-129; Harris 2002; Den Hartog, Van Muijen & Koop
man 1997; Nikander 2003, 87; Northouse 2004, 174-177.
Yukl 2006, 249; Price 2003, 68; ks. myös Gold & al. 2003; Harris 2002; Leithwood 1994.
Ks. Björk & Gurley 2003; Dvir, Eden, Avolio & Shamir 2002; Hallinger & Leithwood
1998, 137; Hallinger & Snidvongs 2008, 26; Den Hartog & al. 1997.
ks. myös Rowold & Heinitz 2007.
Yhteenveto Bennisin ja Nanusin tutkimustuloksista osoittaa, että 1) johtajilla on sel
keä visio ja he näyttävät sen mukaista suuntaa myös henkilöstölleen 2) johtajat toi
mivat sosiaalisina arkkitehteina organisaatioissaan 3) johtajat rakentavat luottamus
ta, ottavat oman paikkansa yhteisössä ja ovat johtajina henkilöstönsä tukena sekä 4)
johtajat levittävät myönteisyyttä ja itsearvostusta ympäristöönsä, tuntevat vahvuu
tensa ja heikkoutensa sekä kykenevät rajoittamaan työn tekemisensä paljoutta (Ben
nis & Nanus 1985, 26-78; Northouse 2004, 180-181).
Bass & Steidlmeier 1999; ks. Dvir & al. 2002; Brown & Trevino 2006; Den Har-
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Substantiivisen teorian yhteisöllisyys ja dialogisuus yhdistyvät myös piir
teisiin, joita mainitaan osallistavan johtajuuden yhteydessä. Osallistavuuteen 
viittaavat myös termit mentorointi ja valtauttaminen (vrt. Nikander 2003, 61-
65). Mainituilla näkökulmilla on sama tavoite: lisätä ihmisten tyytyväisyyttä ja 
mielihyvää (Yukl 2006, 84). Käytännön toiminnassa nämä näkökulmat luovat 
mielekkyyttä ja sitoutumista työhön sekä näin helpottavat yhteisöllisyyden ra
kentumista (mts. 86).133 Hyvän elementtien eettisyys rinnastuu vahvasti myös
eettisten teorioiden piirteisiin. Näille ominaista ovat sääntöjen tai periaatteiden 
ohjaavuus ja moraalisesti oikeat valinnat. Tavoitteena on yhteisöön muodostu

va perusymmärrys moraalisuudesta ja ihmisiksi elämisestä.134 Aineistosta läh
töisin oleva normatiivisuus ohjaa ajattelemaan tähän suuntaan. 

Substantiivinen teoria korostaa yhteistä moraalista tietoisuutta ja ymmär
rystä, mutta samalla se sallii yhteisön jäsenten toimia omana itsenään niin ihmi
sinä kuin tasavertaisina yhteisön jäseninäkin. Elementtien yhteisöllinen näkö
kulma painottaa vastuun ohella juuri dialogisuutta, sen ymmärtämistä sekä 
siihen oppimista ja siinä kasvamista. Dialogisuus rinnastuu Malisen (2003, 72-
74), Moilasen (2001, 37) ja Isaacsin (2001) ajatuksiin erityisesti toiminnallisuu
den, kritisoinnin, sitoutumisen ja luottamuksen näkökulmista. Yhteisö rakentuu 
dialogisuuden avulla. Eksistentiaalisen vastuun sidoksissa korostuvat ihmisen 
tasavertainen kohtelu ja kunnioittava asenne. Inhimillisen kasvun hyväksymi
nen tekee ihmisen tietoiseksi oman totuuden etsimisen velvoitteesta.135 Sidokset
konkretisoivat ihmisyyttä, joka on "vaivan näkemistä", välittämistä ja läsnäoloa 
sekä samanaikaisesti avarakatseisuutta, oppimista ja kasvamista sekä aikuistu
mista.136 

Substantiivisen teorian yhteys autenttiseen johtajuuteen näkyy erityisesti 
eksistentiaalisen vastuun sidoksissa ja ihmisyyden piirteissä. Yhtenevyyttä 
osoittavat johtajan esimerkillisyys, työyhteisön hyvinvointi, eettisyyteen perus
tuva avoin toiminta, luottamuksellisuus, oikeudenmukaisuus ja korkea moraali. 
Yhteinen piirre on myös autenttisen johtajan totuudellisuus sekä itselleen että 
yhteisölleen. Autenttinen rehtori auttaa yhteisön jäseniä saavuttamaan myös 
omaa autenttisuuttaan. Duignanin (2004) autenttiseen johtajuuteen yhteys il
menee muiden hyvän ymmärtämisenä ja tämän näkökulman mukaisena toi
mintana. Tällöin uskotaan ihmiseen ja ihmisen kykyyn tehdä tavallisia asioita 
hyvin ja oikein. Tällainen toimintatapa ja siihen kasvaminen eivät tutkimusten 
mukaan kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä (Begley & Stefkovich 2007, 401; Ser
giovanni 2007, 39-40). Artikkeleissa näkyy totuuden ja rehellisyyden puuttumi-

tog & al. 1997; Price 2003. 
133 Barnett 1995; Dinham 2005; Duignan 2003; Gold & al. 2003, 129; Hardy 2002; Hatcher 

2005; McCall 2002. 
134 Ojanen 2000, 107-109; ks. Botes 2000; Brown & Trevino 2006; Campbell 2001; Driver 

2007, 8-9; Northouse 2004, 302; von Wright 2001, 296; vrt. Sweetland & Hoy 2001. 
135 Ahlman 1953, 15; vrt. Edwards, Green & Lyons 2002; Goffee & Jones 2006; ks. Avolio 

& Gardner 2005; Begley 2001; Duignan 2004; Gardner ym. 2005; Starratt 2004. 
136 Duignan & Bhindi 1997; Day, Harris & Hadfield 2001; Gini 2006; Harris 2001; Hima

nen 2007; Pellicer 2008. 
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nen johtajuudesta. Autenttisen johtajuuden olettamukset, uskomukset ja toi
minta läpäisevät ihmisyyden ja myös hyvän elementtien mukaiset teot. 137

Mielenkiintoinen huomio substantiivisen teorian näkökulmasta on siinä, 
että autenttinen transformatiivinen johtajuus suojelee toimijoitaan itsekkäiltä 
väärinkäytöksiltä vaatiessaan johtajalta sosiaalisuutta ja vastustaessaan henki
lökohtaisen vallan motiiveja (Price 2003). Yhteisön hyvä rakentuu yksilöiden 
yhteisestä ymmärryksestä ja vastuusta, joka edellyttää myös johtajuudelta pyy
teettömyyttä. Kyseessä on piirre, jonka olemassaolon henkilöstö tulkitsee mo
raalisesti "oikeaksi" johtajuudeksi (Begley & Stefkovich 2007, 404). Sekä trans
formatiivisen että substantiivisen teorian mukainen johtajuus ovat epäautentti
sia silloin, kun johtajuudesta puuttuu pyyteetön sitoutuminen yhteisiin arvoi
hin tai kun johtaja käyttäytyy niiden vastaisesti.138 Johtajan on siis osattava erot
taa toisistaan kaksi seikkaa: autenttisuuden käyttäminen ja autenttisena olemi
nen (mts. 408). Tämän eron yhteisö osaa tehdä myös substantiivisen teorian 
mukaisessa johtajuudessa. 

Johtajuutta on suosittu tutkimuskohde ja siksi tutkimustuloksia ja näkö
kulmia johtajuuteen on paljon. Lainsäädännön muutokset leimaavat oppilaitos
ten toimintaa, samoin kulloinenkin koulutuspolitiikka. Kouluympäristöstä pu
huttaessa esillä on aina kontekstisidonnaisuus, vaikka tutkimusten tuloksissa 
on piirteitä, jotka esiintyvät niissä vuosikymmenestä toiseen. Substantiivinen 
teoria sisältääkin paljon vanhaa, moneen kertaan tutkittua ja monella tavalla 
testattua. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattaessa on myös eroavuuksia: Monet 
johtajuustutkimusten ja jäsennysten tulokset keskittyvät johtajaan, hänen piir
teisiinsä ja ominaisuuksiinsa139 kun taas substantiivisessa teoriassa korostuvat 
laatua osoittavat rehtorin teot. Siinä korostuvat sellaiset teot, joilla on vahva 
yhteys yhteisöön ja sen hyvinvointiin, yhdessä oikein tekemiseen ja yhteiseen 
oppimiseen. Näissä teoissa ilmenee enemmän ja vähemmän inhimillinen ihmi
syys. Rehtori on teoissaan läsnä osallistaakseen yhteisönsä jäseniä. Hänen in
nostuneisuuttaan, esimerkillisyyttään ja sitoutumistaan tarvitaan siksi, että yh
teisö innostuisi ja tekisi parhaansa. Rehtorin teot saavat hänet myös tutkimaan 
itseään ja yhteisössä näkyy emännän ja isännän ote sekä rehtorin halu johtaa. 

137 

138 

139 

Postmoderni aika saattaa näyttäytyä pirstaleisena, mutta tuon pirstaleisuuden mahdollisuus on 
siinä, että ihmisten elämän ainutlaatuisuus ja erityisyys saattaa nousta esille myös organisaatio
elämässä. Samalla johtamisesta voi tulla palvelutehtävä, jossa autetaan ihmisten ainutkertaisen 
maailman esillepääsyä ja kukkaan puhkeamista. Nämä ovat mahdollisuuksia, joihin tarttuminen 
edellyttää ihmisiltä jatkuvaa kykyä dekonstruoida omaa maailmaansa. On kuitenkin epäselvää, 
missä määrin ihmiset kykenevät näkemään oman maailmansa tekstuaalisena konstruktiona, hete
roglossina (erilaisista aineksista koostuvana kielenä), jossa puhuvat monien ennen heitä eläneiden 
sukupolvien intentiot ja kokemukset. (Juuti 2001, 392.) 

Duignan & Bhindi 1997, 208; Hansen, Ropo & Sauer 2007; Liedtka 2008. 
Bass & Steidlmeier 1999; Dempster 2001; Price 2003; vrt. Gardner ym. 2005; Sweet
land & Hoy 2001. 
Esimerkiksi Collins 2001; Duignan 2003; George 2003; Karikoski 2009; Sergiovanni 
2009; Sahlberg 2007; Sydänmaalakka 2006. 
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Tutkimuksessa rakentunut substantiivinen teoria ammatillisen koulutuksen 
johtajuudesta ja rehtorin työstä sekä sen hyvästä on teoreettinen jäsennys, joka 
on syntynyt palkittujen rehtoreiden kirjoituksista. Teoriaa voidaan luonnehtia 
ideaalimalliksi, joka toteutuu rehtorin työssä hyvän elementtien näkökulmista 
enemmän ja vähemmän. Tutkimuksessa keskittyttiin avoimista lähtökohdista 
(tutkijan oma ihmettely) etsimään hyvän elementtejä rehtorin työstä. Prosessin 
kuluessa johtajuus ja rehtorin työ jäsentyi analysoinnin seurauksena. Hyvä 
näyttäytyi yhdistyneenä rehtorin tekoihin, ja hyvän elementeiksi rakentuivat 
pääkategorioiden sisällölliset ominaisuudet, jotka yhdessä ihmisyyden piirtei
den kanssa muodostavat substantiivisen teorian perusrakenteen. Pääkatego
riaparien rajapinnoilla muodostuu ihmisyyden piirteisiin yhdistyneenä sidok
sia, joilla on seurauksensa työyhteisön toimintaan. Yhteisöön rakentuu osaami
seen ja asiantuntijuuteen perustuvaa tietämystä, dialogisuuteen ja ihmisyyteen 
perustuvaa eettis-moraalista toimintamallia sekä yhteisöllistä eksistentiaalisuut
ta, jossa ilmenee luottamuksen kulttuuri. 

9.1 Aineistolähtöinen Grounded theory tutkimuksen karttana ja 
kompassina 

Voiko laadullinen tutkimus olla luotettavaa ja millaisena sen voisi hyväksyä? 
Kysymykset kiertävät ja palautuvat aina kysymykseen ihmisestä: miten kukaan 
voi ymmärtää toista ihmistä? Tietoisuus ihmisestä jakaa maailman kahtia mi
nään ja ei-minään, subjektiin ja objektiin. Laadullisen tutkimuksen kysymys on 
kaksisuuntainen. Kysytään, kuinka tutkija voi ymmärtää tutkittaviensa tekstejä, 
aineistoa, toista ihmistä ja toisaalta, kuinka joku toinen voi koskaan ymmärtää 
tutkijan toimintatapaa ja tutkimusta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 70-71.) Kritiikki 
on suuntautunut myös laadullisen tutkimuksen induktiivisuuteen. Yhdysvalta
laisessa perinteessä induktiivisesta analyysistä voidaan kuitenkin puhua va
paammin, GT-kirjallisuudessa ilmaisu vaikuttaa jopa vakiintuneelta (mts. 98). 
Aineiston analyysissä on lopulta kyse keksimisen logiikasta, jossa tutkijan on 
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itse tuotettava analyysinsä viisaus. Merkityksellistä on tutkijan intellektuaalisen 
vastaanottokyvyn herkkyys, oivalluksen terävyys ja myös onnekkuus. (Mts. 
101-102.) Prosessin aikana sain mahdollisuuden kasvaa suurempaan ymmär
rykseen paitsi valitsemastani metodologiasta myös itsestäni niin tutkijana kuin
ihmisenäkin. Aika auttoi, tarvitsin kaikki nämä vuodet ja kokemukset, jotta teo
reettinen sensitiivisyyteni (Glaser & Strauss 1974, 232) kykeni tekemään analyy
siä rehtoreiden kirjoituksista.

Tutkimusprosessiin kohdistuva kriittinen arviointi voi kyseenalaistaa pro
sessin oikeellisuuden jo sen alusta eli rehtoreiden kirjoituksista lähtien. Oliko 
"Vuoden rehtoreiden" valinta aineiston kirjoittajiksi tutkijan ihmettelyn ja tut
kimuskysymyksen näkökulmasta hyvä ja oikea valinta? Millaista todellisuutta 

palkittujen rehton�iden kirjoitukset ilmentävät ammatillisen koulutuksen arjes
ta? Kyse on ennalta valikoituneesla joukosta, ja kirjoitetussa aineistossa kaikki 
on mahdollista. Kirjoittivatko rehtorit vastauksensa kenties sosiaalisesti suota
vammalla tavalla, kuin miksi heidän työnsä on yleisesti koettu? Tutkijana pyy
sin rehtoreita kirjoittamaan omasta työstään ja näkökulmistaan heille annettui
hin teemoihin. Ajattelen heidän kirjoittaneen vastauksensa aidosti omasta tilan
teestaan. Varmasti heidän työhönsä sisältyy muitakin näkökulmia tai ulottu
vuuksia kuin nämä teemat ja niihin kirjoitetut vastaukset, mutta rehtorin työtä 
ja "Vuoden rehtori" -nimitystä koskeviin kysymyksiini koen saaneeni perustel
lut ja monipuoliset vastaukset. Tarkasteluni kohdistui ki1joilelluihin teksteihin 
kokonaisuutena. 

Epäilyn voi kohdistaa myös Grounded theoryn glaserilaiseen induktiivi
seen lähestymistapaan tai tulkintaani rehtoreiden kirjoituksista. Onko minulla 
tutkijana ollut objektiivinen ote ja taitoa luoda aineistolle oikeutta tekeviä tul
kintoja tai kykyä koodata ja muodostaa rehtoreiden kirjoitusten mukaisia kate
gorioita sekä lopulta substantiivinen teoria? Onko minun teoreettinen sensitii
visyyteni ollut riittävää? Tutkimusmetodiin tai tutkijaan kohdistuva epäily on 
aina aiheellinen. Tutkija on ihminen omine valintoineen ja niistä muodostuvine 
vastuineen. Hän valitsee metodinsa, asemoi itsensä ja etenee pala palalta valit
semansa suunnan mukaisesti. Hän myös oppii valitsemastaan metodista ja ai
neiston sisältämistä asioista koko tutkimusprosessin ajan. Hänen teoreettinen 
sensitiivisyytensä kehittyy. Itse asiassa koko tutkimus on oppimisprosessi, jon
ka lopussa tutkija ehkä luonnollisellakin tavalla tekisi jotain eri tavoin ja tot
tuneemmin. Glaser (1999, 842) sanookin, että GT-prosessiin oppii vasta vähitel
len ja ensimmäinen tutkimuskerta on jokaiselle opettelua. Tällaisena kokeiluna 
ja oppimisena näen myös oman prosessini. Tutkijana prosessi on ollut minulle 
mielenkiintoinen sukellus rehtoreiden kirjoituksiin ja sekä uuden tiedon etsimi
seen että toisaalta tuottamiseen. Useita kertoja olen kysynyt itseltäni, olisiko 
prosessi tällaisenaan tuottanut substantiivisen teorian ilman omakohtaista reh
torikokemusta ja koulumaailman tuntemusta. 

Tutkimukseni ydinkategoria ei kirkastunut kovin helposti. Vaikka rehto
reiden kirjoituksissa ihmisyys sisältyi lähes kaikkeen, mistä he kirjoittivat, en 
tutkijana osannut nähdä sitä ydinkategoriaksi kuin vasta tutkimuksen loppu
vaiheessa. 'Ihmisyys' on tuttu käsite, mutta pidin sitä jotenkin liian tavallisena 
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ja itsestään selvästi rehtoriuteen kuuluvana osana. Aina on ollut rehtoreita, jot
ka luontevalla tavalla ovat osanneet käyttää ihmisyyttään ja toimia oikeuden
mukaisesti omassa työssään. Tässä mielessä tutkimus ei tuo uutta. Merkityksel
lisen tuloksesta tekee se, että näin tuttu ja kaikkien tuntema asia tulee esille juu
ri nyt: 2000-luvun tehokkuutta vaativassa maailmassa ihmisyyden piirteet yh
dessä yhteisöllisyyden kanssa asettuvat johtajuuden ja asiantuntijuuden perus
taksi sekä sen vahvaksi tausta- ja oheisvaikuttajaksi. Tutkimuksen kaikki käsit
teet ovat itsenäisinä käsitteinä tuttuja ja paljon tutkittuja eri yhteyksissä ja myös 
eri tieteenaloilla. Uutta tutkimuksessa on kuitenkin rehtorin työn jäsentely ja 
käsitteiden yhdistely, sidoksisuus ja sisällön avaaminen rehtoreiden kirjoitusten 
mukaisesti valitun kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksen tuomaksi uudeksi ajat
telumalliksi, hyvän elementeiksi, muodostuvat pääkategorioiden sisällölliset 
ominaisuudet ja niistä rakentuvat erisuuntaiset hyvän elementtien sidokset, 
jotka yhdessä ihmisyyden kanssa rakentavat substantiivisen teorian. 

Uusiksi näkökulmiksi tai entisten mallien tarkennuksiksi voidaan nähdä 
myös vastuu-käsitteen terävöittäminen. Starratt (2004, 2005) rakentaa vastuu
ajattelunsa ihmisen monien roolien ja tehtäväalueiden ohella juuri ihmisyyteen: 
ihmiseltä ihmiselle.140 Yleisesti voidaan kysyä, onko johtajuuden ja yhteisön 
jäsenyyden vastuu unohtumassa. Jokainen kouluyhteisön jäsen on vastuussa 
myös toisilleen ja opiskelijoille omasta olemisestaan ja tekemisistään. Kyse on 
ihmisen eksistentiaalisesta vastuusta. Organisaatioiden hierarkiat ja niiden teh
tävänimikkeet ovat oma mikromaailmansa, mutta niiden rinnalla on tärkeää 
kokea tasa-arvoisuutta ihmisinä - rehtoreina ja opettajina, opettajina ja opiskeli
joina ja työntekijöinä. Malisen (2003) teoreettisen jäsennyksen aikuisten opetta
jan vastuualueista olen muokannut malliksi myös koulun johtajuuteen ja sen 
osavastuisiin rehtoreiden kirjoitusten pohjalta. 

Merkittävää on glaserilainen GT-prosessi kokonaisuudessaan. Analyysi 
rehtoreiden kirjoituksista eteni kuviossa 46 esitettyjen koodausparadigmojen 
mukaisesti. Kuvio etenee loogisessa järjestyksessä, mutta käytännössä palasin 
rehtoreiden kirjoituksiin ja avoimen koodauksen sisältöihin kaiken aikaa pro
sessin edetessä. Glaserilainen induktiivinen lähestymistapa vaatii tätä, jotta ai
neisto saa tilan, löytää oikean paikkansa ja säilyttää paitsi yhteytensä myös ar
voisensa aseman (Glaser & Strauss 1974, 224). Avoimen koodauksen seitsemää 
kategoriaa edelsi teemakysymysten pohjalta rakennettu ns. löyhä analyysi (ks. 
luku 3.6), jossa tutkijana selvitin itselleni, mistä kaikesta rehtoreiden kirjoituk
sissa puhuttiin. Myöhemmin teoreettisen koodauksen viidestä kategoriasta tii
vistyi selektiivisen koodauksen kolme pääkategoriaa: vastuu, valta ja välittämi
nen. Näissä kategorioiden sisällöissä näkyy monin tavoin ja monessa muodossa 

14° Koulun johtajuuden viiden vastuualueen ensimmäisenä on Starrattin (2005, 125) mu
kaan vastuu ihmisenä (responsibility as a human being). Tätä hän pitää tärkeimpänä ja 
liittää siihen vahvasti eettisen vastuun. Seuraavana hän esittää vastuun kansalaisena 
ja julkishallinnon virkamiehenä (a citizen and public servant), sitten vastuun kasvatta
jana (an educator), kouluinstituution hallinnoijana (an educational administrator) ja vii
meisenä vastuun kouluorganisaation johtajana (an educational leader). 
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hiljainen, mutta vahvasti läsnäoleva ihminen. Pääkategorioiden sisällöistä ra
kentuu substantiivinen teoria. 

KUVIO 46 Analysointi- ja koodausprosessi: avoin (substantiivinen), teoreettinen ja selektiivi
nen koodaus sekä ydinkategorian ympärille rakentunut substantiivinen teoria 

Pidän Eskolan tavoin GT-lähestymistavan mukaista tutkimusraporttia par
haimmillaan luomiskertomuksena (Eskola 2006, 292), jolla on juoni ja josta 
myös lukija voi innostua (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2002, 22). Rehtoreiden tekstejä 
olen käyttänyt tutkimusraportissani loppuun saakka. Sitaatit kuljettavat tarinaa 
eteenpäin ja pyrkivät osoittamaan tutkimuksen aineistolähtöisyyden ja lä
pinäkyvyyden. Tutkijana olen pyrkinyt kuulemaan sekä rehtoreiden kirjoituk
sia että seuraamaan Glaserin induktiivista lähestymistapaa. Luin aineistoa, 
kuuntelin itseäni, kampasin (Glaserin termi) aineistoa ja vertasin kategorioiden 
ominaisuuksia toisiinsa. 

Olin uskollinen rehtoreiden kirjoituksille ja vain niiden lukemiselle hyvin 

pitkään. GT:n kehittäjät esittävätkin kirjallisuuteen tutustumisen aloittamista 
vasta sen jälkeen, kun tutkija tietää, mistä aineistossa puhutaan, ja hänellä on 
kuva aineiston kokonaisuudesta. Ohjeen seuraaminen tuotti monta mieluisaa 
hetkeä tutkimuksen viimeisinä vuosina: tutkimuksen loppuvaiheessa substan
tiivisen teorian piirteitä alkoi löytyä kirjallisuudesta ja toisten tutkijoiden jäsen
nyksistä. Tämä innosti tutkimaan entistä tiiviimmin. Teoreettisen sensitiivisyy
den kehittyminen konkretisoituu juuri näissä hetkissä. 

Tutkijana olen kysynyt itseltäni, mahdoinko ylittää glaserilaisen GT
prosessin linjan rehtoreille esitetyissä viidessä teemakysymyksessä, sillä glaseri
laiseen GT-lähestymistapaan eivät kuulu yksityiskohtaiset kysymykset (Glaser 
1992, 25). Koin ja koen edelleen kysymykseni enemmänkin teemoiksi, joiden 
avulla halusin rehtoreiden kirjoittavan työstään monipuolisemmin: elämän 
virstanpylväät, omat valinnat ja perinnöksi jätettävät ohjeet sekä rehtoriutta 
koetelleet tilanteet. Rehtoreiden vastauksista tein mielenkiintoisen havainnon. 
He kirjoittivat työstään hyvin samansuuntaisesti, mutta täysin eri teemakysy-
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mysten kohdalla. Tästä voisi päätellä sen, että heillä oli tarve kirjoittaa tietyistä 
asioista annetuista teemoista huolimatta. 

GT-lähestymistapana vaatii ja edellyttää tutkijalta teoreettista sensitiivi
syyttä. Omalla kohdallani se on rakentunut työn mukana. Merkityksellistä tut
kimuksenkin kannalta lienee se, että olen myös itse voinut henkilökohtaisesti 
seurata useiden erilaisten organisaatioiden toimintaa ja elää niiden erilaiset vai
heet sekä johtajien kokemat muutokset. Tutkijana näen teoreettisen sensitiivi
syyteni kehityskaaren hyvinkin selkeästi, sillä pitkä tutkimusprosessi on opet
tanut seuraamaan oman ymmärryksen kasvua monesta näkökulmasta. On ollut 
mieleinen kokemus havaita, kuinka jonkun kirjan sisältö alkaakin avautua, 
vaikka sen aiemmin on laittanut syrjään liian vaikeana ymmärtää. Oman koke

muksen ja teoreettisen tiedon yhdistäminen voi siis olla sekä palkitsevaa että 
äärimmäisen tuskastuttavaa. Oma käytäntöön liittyvä työhistoria yhdistettynä 
teoreettiseen ajattelun ja analyyttiseen kirjoittamiseen ei ole ollut helppo yhdis
telmä. Glaserilainen induktiivinen prosessi ei myöskään synny ilman omakoh
taista kokemusta, aineistoon keskittymistä ja intuitiivisuutta. Näiden lisäksi se 
edellyttää innostuneisuutta, aikaa ja aineistoon paneutumista: on jaksettava tu
tustua aineiston sisältöjen kerroksellisuuteen. Oma persoonallinen tapa paitsi 
hallita myös muokata ja yhdistellä teoreettista tietoa löytyy vasta vähitellen. 
(Glaser 1978, 123.) Minun koetinkiveni on ollut luku viisi, "Rehtorin työn ulot
tuvuudet". Tätä lukua kirjoitin ja työstin kaikista eniten. Kirjallisuuteen tutus
tuminen alkoi juuri tämän luvun rakentuessa ja innostuin monista löydöistäni 
liittäen sen jo tähän tutkimuksen vaiheeseen. Myöhemmin huomasin täydenny
sten vievän ajatukseni kovin etäälle aineistosta. Unohdin yhteyden rehtoreiden 

kirjoituksiin ja jouduin palaamaan takaisin ja karsimaan tekstiä. Tämä palautti 
glaserilaisen GT-prosessin työhöni ja tuotti selkeyttä. Käytännön ihmisenä mi
nun oli vaikea oppia myös teoreettisuuteen ja analyyttisen kirjoittamisen mal
liin, vaikka Glaserilla (1992, 4) on hyvin selkeä ja yksinkertainen ohje: Think 
theory, talk everyday common sense English. 

GT-lähestymistavan kehittäjät esittävät tutkimuksen luotettavuuden tar
kasteluun oman kriittisen näkökulmansa. Glaser & Strauss (1974) toteavat, että 
voidakseen arvioida prosessia on lukijan ainakin joltain osin tunnettava induk
tiivinen grounded theory lähestymistapana. Samalla he toteavat, että tutkijan 
pitäisi pystyä kuvaamaan tutkittavien maailma niin elävästi, että tutkimus olisi 
mahdollista toistaa (mts. 228). Myös aineistolähtöinen tutkimus voidaan toistaa, 
vaikka jokainen tutkija elääkin prosessin vahvasti oman teoreettisen sensitiivi
syytensä varassa. Glaser (1992, 116-119) asettaa tutkimuksen arvioinnille omat 
kriteerinsä: sopivuus (fit), toimivuus (workability/work), asiaankuuluvuus (rele
vance), muunneltavuus (modifiability), taloudellisuus (parsimony) ja selitysvoima 
(scope in explanatory power).141 Kriteerit ja nimitykset ovat eläneet metodologian 
kehittymisen mukana, mutta niiden asiasisältö on pysynyt samana. 

141 Glaser & Strauss 1974, 237-247; Glaser 1978, 4-5, 133-135, 143; 1992 116-119; Parker 
& Roffley 1996, 233-234. 
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Tutkimuksen raportti ja prosessikuvio (kuvio 46) pyrkivät osoittamaan ka
tegorioiden yhteyden sekä aineistoon että toisiinsa (fit). Tätä yhteyttä tarkoitta
essaan Glaser (1978) puhuu tutkimuksen systemaattisuudesta ja sanoo, että ka
tegorioiden tulee muodostua luonnollisella tavalla ilman pakottamista tai so
peuttamista ennalta määrättyyn muotoon. Kategorioiden luontevuutta ja yhte
yttä aineistoon edellyttävät myös termit refit ja emergent fit (mts. 4), jotka perää
vät sitä, että uusi tieto tai aineistossa ilmenevät uudet asiat löytävät sujuvasti 
oman paikkansa. Tutkimuksen kategoriat ovat rakentuneet systemaattisesti 
vaihe vaiheelta rehtoreiden kirjoitusten ominaisuuksista, joista ne ovat saaneet 
myös nimensä. Sopivuudessa kysytään myös sitä, onko muodostunut teoria 
sopiva sille alueelle, missä sitä tullaan käyttämään. Tämän tutkimuksen subs
tantiivinen teoria sijoittuu ammatillisen koulutuksen johtajuuteen ja rehtorin 
työhön. Teorian toimivuus ja luotettavuus testautuvat seuraavien tutkijoiden 
toimesta. 

Tutkimuksen koodausprosessi tavoittelee sekä loogisuutta että avoimuut
ta. Tutkimuksen etenemistä voi seurata tekstinä, kuvina ja tekstiin sijoitettuina 
aineiston lainauksina. Hyvän elementit (pääkategorioiden sisällöt) ja ydinkate
goria yhdistyvät ja sidostuvat aikaisempiin kategorioihin sekä toisiinsa ja yh
dessä niistä rakentuu substantiivinen teoria (Glaser 1978, 4, 15-16). Elementtien 
sidokset toimivat tunnistettavina yhteydenpitäjinä teorian eri ulottuvuuksiin 
(workability/work). Rehtoreiden kirjoittamat asiat ovat subslanliivisessa Leoriassa 
läsnä ja osoittavat sekä merkitsevyytensä että toimivuutensa niin kokonaisuu
dessa kuin sen sidoksissakin. Toimivuus näkyy myös pääkategorioiden raja
pinnoilla: sidostuessaan keskenään hyvän elementit luovat seuraamuksellisia 
ilmiöitä. Hyväksi koettu toimintatapa luo uudenlaista dynamiikkaa ja mahdol
lisesti uutta kulttuuria. Ajattelen, että substantiivinen teoria toteutuessaan voisi 
hyvinkin toimia ammatillisen koulutuksen erikokoisissa yhteisöissä. Se voisi 
olla myös lähtökohta yhteisöjen toiminnan tarkastelulle. 

Aineistolähtöisyys näkyy avoimen ja teoreettisen koodauksen kategorioi
den nimissä. Kategorioiden sisällöllinen käsitteellistyminen kasvaa prosessin 
edetessä ja saa teoreettisen muotonsa (vastuu, valta, välittäminen ja niiden sisäl
löt) vasta luvussa 6 hyvän elementtien löydyttyä. Kokonaisuutena prosessi on 
tulkintani mukaan aineiston mukainen: Se pysyy koossa ja etenee loogisella 
tavalla. Prosessin perusteella voisi olettaa myös tutkimuksen vakuuttavuuden 
(relevance) kriteerin toteutuvan. Vakuuttavuus toteutuu sopivuuden ja toimi
vuuden avulla, mutta substantiivisen teorian on osoitettava tämä myös omalla 
alueellaan, tässä työssä ammatillisessa koulutuksessa. 

Vastuun, vallan ja välittämisen sisältämiin ominaisuuksiin sidostuva ih
misyys ja sen piirteet ovat tulkintani mukaan rehtorin työn ydin ammatillisessa 
koulutuksessa. Ihmisyys ominaisuuksineen auttaa toimimaan päämäärätietoi
sesti yhteisöllisyyden ehdoilla. Se myös auttaa ymmärtämään asioita yksinäisi
nä hetkinä. Glaser (1978) sanookin, että substantiivinen teoria mukautuu mo
neksi, sillä se on hypoteettinen ja todentuu uusien tutkijoiden käytössä ja tes
taamana. Hänen mielestään tutkijan on parempi rakentaa vakuuttava tutki
musprosessi, kuin vakuutella löytämiänsä asioita - tulos puhuu aina puolestaan 
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(mts. 5). Mukautumisen (modifiability) kriteerillä on tutkijan näkökulmasta hy
vin käytännöllinen selitys: tutkijaltakin vaaditaan mukautumista siihen, että 
GT-prosessi tuottaa kaiken aikaa jotain uutta. Teorian luomisesta huolimatta 
prosessi on jatkuvasti kehittyvä ja ehkä päättymätön prosessi (ainakin tutkijan 
näkökulmasta). 

Ekonomisuus (parsimony) tässä prosessissa voidaan nähdä johdonmukai
suutena, jossa substantiivinen teoria rakentuu systemaattisesti ja selittyy luon
nollisella tavalla. Vielä en osaa sanoa, olisiko tutkimuksen pääkategorioita voi
nut tiivistää vieläkin enemmän. Nyt niitä on kolme ja jokaisella pääkategorialla 
on kolmen käsitteen varaan rakentuva sisältö. Sidosteisuus lisää edelleen tut
kimuksen käsitteiden määrää. Tässä ne tällä hetkellä kuitenkin näyttävät osoit
tavan toimivuutensa osittaisista päällekkäisyyksistä huolimatta. Päällekkäisyyt
tä esiintyy myös avoimessa koodauksessa. Olen ne kuitenkin jättänyt alkupe
räiseen muotoonsa esimerkiksi luvussa "Rehtori on esimies" ( 4.6). 

Syntynyt substantiivinen teoria on muodostunut ammatillisen koulutuk
sen rehtoreiden kirjoituksista, ja sillä on yhteytensä ammatillisen toisen asteen 
johtajuuteen ja sen käytäntöön. Tämä tarkoittaa myös tutkimuksen käyttökel
poisuutta (scope in explanatory power), jota seuraavat tutkijat pääsevät testaa
maan tätä tutkimusta laajemmin ja syvemmin. Se, onko tämän tutkimuksen teo
rian mahdollista löytää soveltuva muotonsa myös ammatillisen koulutuksen 
ulkopuolella, jää nähtäväksi. Uuden tutkimuksen arvoinen asia on substantiivi
sen teorian tarkastelu juuri yleisempänä koulun johtajuuden tai jopa yleisen 
johtajuuden teoriana. Jatkotutkimusten aiheiksi sopii myös jokaisen pääkatego
rian syvällisempi tarkastelu osana rehtorin työtä ja hyvää johtajuutta. Myös hy
vän elementit odottavat syvempää pohdintaa ja uusia näkökulmia. 

Niinikään ammatillisen koulutuksen historiallinen perspektiivi sisältää 
monia tutkimusmahdollisuuksia. Uusi ja mielenkiintoinen tutkimuskohde voisi 
olla myös isojen koulutuksenjärjestäjien organisaatiorakenteet ja niiden johta
juus. Millaiset rakenteet ja millainen johtajuus saisivat koulujen hyvinvoinnin 
lisääntymään ja syrjäytymisen vähenemään? Uudet tutkimukset voisivat myös 
yksinkertaistaa ajatteluamme johtajuudesta. Jos hyvä johtajuus on tekoja toisil
le, niin millaista on hyvä pedagoginen johtajuus ja miten se painottuu eri kou
luasteilla? 

Tuomi ja Sarajärvi (2002) sanovat, ettei ole sellaista pistettä tai paikkaa, 
josta ihminen voisi nähdä enemmän, kuin hän oman kokemuksensa avulla voi 
ymmärtää. Kyse on todellisuuden tajuamisesta inhimillisenä ajattelutapana, ei 
totuuden kysymyksestä sinänsä. Osa aineistolähtöisistä tutkimuksista perustuu 
maailmasuhteeseen, jossa oleellista on näkymättömän ymmärtäminen. (Mts. 
106; vrt. Glaser & Strauss 1974, 230.) 

9.2 Paalupaikan inhimillinen maailma 

Länsimainen tiedonkehitys on vieraantunut toiminnasta ja inhimillisistä käy
tännöistä. Myös tietäminen on vieraantunut toimivan ja tutkivan ihmisen tie-
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toisuudesta tiedon järjestelmäksi, ns. "Tieteeksi isolla T:llä" (Wilenius 1987). 
Irtautuminen ilmenee 1) tiedottomuutena siitä, miten tieto pohjautuu inhimilli
seen tietoisuuteen ja on olemassa vain siinä, ja 2) tiedottomuutena tiedon osuu
desta inhimillisessä toiminnassa. Esineellistyneen tiedon vastapainona on ha
vaittavissa pyrkimys inhimillisen työn luovuuden ja itsesäätelyn turvaamiseen. 
Pyrkimyksen perustelu on juuri siinä, että työntekijällä on työstään tieto, jota ei 
voi olla kenelläkään ulkopuolisella. Wilenius painottaa eroa tekijän ja tarkkaili
jan tiedon välillä. Kasvatustieteen tehtävänä tulisi yhdeltä osin olla juuri työn
tekijän tietoisuuden tason kohottaminen. Tieteen tulisi säilyttää yhteytensä toi
mintaan ja sen käytännölliseen puoleen. (Mts. 7-12; myös Gorard 2005; Leith
wood 2005.) Tämä tutkimus kulkee käytännöstä teorian kautta käytäntöön ta
kaisin. Tutkimuksen lähtökohtana ovat rehtoreiden kirjoitukset, heidän koke
muksensa ja ajatuksensa omasta työstään ja "Vuoden rehtoriksi" -valinnasta. 
Tutkimus päätyy ehdottamaan pääkategorioiden (vastuu, valta ja välittäminen) 
sisällöllisiä ominaisuuksia, erityisesti niiden laadullisia tekoja, ammatillisen 
koulutuksen johtajuuden ja rehtorin työn hyvän elementeiksi sekä ihmisyyttä 
piirteineen tutkimuksen ydinkategoriaksi. 

Tieteen tavoitteena on löytää yleisiä selityksiä luonnon tapahtumille ja 
ihmisen toiminnalle. Jokainen kasvatustilanne on erityinen ja yksilöllinen. Kas
vatustilanteessa vaikuttavia tekijöitä ovat kasvattaja, kasvatettava ja ympäröi
vät olot, siksi kasvatustutkimuksen pitäisi pystyä kehittämään juuri kasvatusti
lanteen ainutlaatuisuuden ymmärtämistä (Laine 2001b). Eettisessä toiminnassa 
teoreettinen tieto ei useinkaan riitä, sillä ainutlaatuisuuden merkitys on juuri 
siinä, että tarvitaan käytännön harkintaan perustuvaa tietämystä, joka edellyt
tää kokemusta ja tilannetajua. Taustalla vaikuttavat luovuuden kykyä painotta
va ihmiskäsitys, joka mahdollistaa muutoksen sekä oman elämänsä rajoissa että 
itsessään. Vain harvoin ihmisen toimintaa voidaan millään alueilla ennakoida 
teorioiden avulla. (Mts. 119-120.) 

Tämä kasvatustieteellinen tutkimus sijoittuu oppilaitosten johtamiseen ja 
johtamisfilosofiseen keskusteluun ammatillisessa koulutuksessa. Sen ainutlaa
tuisuus on kokemuksellisessa tietämyksessä, josta "Vuoden rehtorit" kirjoitti
vat. Tutkimus poikkeaa perinteisestä kasvatustieteen positivistisesta tutkimus
paradigmasta glaserilaisen induktiivisen Grounded theory -lähestymistapansa 
ja tämän mukaisen tutkimusmetodologiansa vuoksi. Kasvatustieteellisessä tut
kimuksessa tulisikin edistää ajankohtaista ja käytäntöön sijoittuvaa tutkimusta, 
jonka olisi täytettävä hyvän tutkimuksen sääm1öt, mutta samalla sekä kunnioi
tettava että kehitettävä metodia (Gorard 2005, 162). Glaserilaisen Grounded 
theoryn rinnalla käytössä on ollut hermeneuttinen, tulkinnallinen ote. 

Palkitut rehtorit kirjoittivat aineiston vuosien 2002-2003 taitteessa, jolloin 
ammatillisella toisella asteella elettiin uusien valtakunnallisten perustutkintojen 
opetussuunnitelmauudistuksen aikaa. Pedagoginen kehittäminen liittyi vahvas
ti koulutusalakohtaiseen opetussuunnitelmatyöhön, työssäoppimisen organi
sointiin sekä samanaikaiseen laatujärjestelmän luomiseen. Opetushallinnon 
muutokset uudistivat myös rehtoreiden työn sisältöä. Koulutuksenjärjestäjät 
alkoivat luoda omaa linjaansa 1990-luvun lopun lainsäädännön ja kehittämis-
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suunnitelmien pohjalta. Määräyskirjeitä ei enää saapunut, vaan oli totuttava itse 
ennakoimaan ja rakentamaan sekä oppilaitoksen että alueen tulevaisuutta. Joh
tajuus laajeni ja sai koulutuksenjärjestäjäkohtaisen leiman. Myös tästä näkö
kulmasta katsottuna rehtoreilla oli perspektiiviä kirjoittaa pyydetyistä teemoista. 

Historiallinen kehityskulku osoittaa rehtorin työn sisällön ja reunaehtojen 
vaihdelleen kovinkin paljon. Rehtoreiden todettiin olevan paalupaikalla. Samaan 
viittaavat Drake ja Roe (2003) sanoessaan, että rehtorin päällimmäinen johta
juusrooli osoittaa epätavallista mahdollisuutta tulla juuri sellaiseksi kuin hän 
haluaa: voimakkaaksi pedagogista kasvua tukevaksi johtajaksi. Toisaalta hän 
voi suunnata mielenkiintonsa opetukseen ja oppimiseen, toisaalta on vastuu 
hyvästä koulunpidosta ja hallinnosta. Tutkimusten mukaan koulu yhteisöt odot
tavat johtajaltaan pedagogista johtajuutta, mutta sallivatko rehtorin yläpuolella 
oleva hallinto tai arjen reunaehdot sen toteutumisen? Voidaan myös kysyä, 
onko rehtorilla oikeasti pedagogista osaamista. (Mts. 22, 40.) Oppilaitoksen joh
tajuus ei ole mikä tahansa johtajuustaito, vaan menestyäkseen rehtorin on kehi
tettävä itselleen kykyä käyttää samanaikaisesti päätään, käsiään ja sydäntään 
(Sergiovanni 2006, 3). 

Tämän tutkimuksen ydinkategoriaksi muodostunut ihmisyys osoittaa py
syvyytensä ja kestävyytensä taaksepäin katsottaessa. Ihmisyys piirteineen ha
kee vahvasti tilaansa ja merkittävyyttään myös tässä ajassa ja tulevaisuudessa. 
Tutkijana oletan, että ihmisyyden piirteet ovat eläneet vastuun, vallan ja välit
tämisen kanssa enemmän ja vähemmän näkyvänä toimintakulttuurina oppilai
tosten arjessa. Suomen historiasta löytyy koko kansan ja alueiden yhteisöllisyyt
tä osoittavaa vahvuutta, vastuuta ja välittämistä. Nykyinen yksilöllisyyden ko
rostuminen on kuitenkin häivyttänyt inhimillisyyden osaamisen ja oikein te
kemisen. (Niiniluoto 1994, 240-251.) Käsitteet tarvitsevat toiminnallista vahvis
tusta kaikkialla, mutta erityisesti juuri kouluissa (Campbell 2001, 400-401). Ih
minen voi toimia omana itsenään vain luottamusta edistävän kulttuurin pohjal
ta. Himanen (2007, 115) varoittaa tämän perustan murenemisesta, sillä se on 
kalleimpia asioita, mitä yhteisölle voi tapahtua. Voisiko siis tutkimuksen sub
stantiivinen teoria sisältöineen olla ajankohtainen ja tärkeä juuri nyt? Raija Jul
kunen (2007, 33) kysyi artikkelissaan voisiko työn näkökulmasta olla 'jotakin 
pysyvää': niin moni asia muuttuu, mutta itse työ vähemmän kuin oletamme. 

Ovatko vastuun, vallan ja välittämisen sisällöt ihmisyyden rinnalla rehtorin 
työn pysyvyyttä osoittava ydin? Voisivatko ne hyvän elementteinä toteutues
saan tuottaa hyvää ihmisten yhteisöissä nyt ja myös tulevina aikoina? 

Oppilaitosten toiminnan kehittyminen perustuu itsearviointiin. Omaa ar
viointia edellytetään paitsi yhteisöltä myös yksilöiltä, opettajilta ja rehtoreilta. 
Voisivatko tutkimuksen hyvän elementit toimia karttana sekä rehtorin työn että 
oppilaitosten johtajuuden itsearviointiin? Voisiko substantiivinen teoria sopia 
eettiseksi kartaksi myös ammatillisen koulutuksen erikokoisten yhteisöjen toi
minnan arviointiin? Oppilaitosten toiminnassa tarvitaan kriittisyyttä, mutta 
myös kiitosta ja palkitsemista. Oppisimmeko huomaamaan hyvän teot? Tämän 
tutkimuksen tulkintaa voisi pitää ammatillisen koulutuksen johtajuuden peili
nä, joka kertoo yhden näkökulman muutosten keskellä 1980-luvulta 2000-luvun 
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alkuun. Kaikessa inhimillisyydessään kirjoitukset kertovat kunnioitusta herät
tävän ja voimakkaan sanoman rehtorin laajasta auktoriteettiudesta, eettisestä 
toimintatavasta ja yhteisön huomioimisesta. Kirjoituksissa korostuu vastuulli
sen aikuisen, kokeneen johtajan ja kypsän ihmisen ääni. Syntynyttä teoriaa on 
syytä pohtia myös tästä näkökulmasta. 

Entistä useammin tutkimuksen kohteena oleva johtajuus keskittyy autent
tiseen johtajuuteen ja siihen liitettyjen ominaisuuksien tutkimiseen (Avolio & 

Gardner 2005). Autenttisuutta miettiessään tutkijat ovat esittäneet keskeiseksi 
lähtökohdaksi lisääntyvän itsetietoisuuden, itsesäätelyn ja positiivisuuden. 
Merkittävää on se, että autenttinen johtajuus lisää kauttaaltaan myös yhteisön 
toimijoiden autenttisuutta. Seurauksena on yhteisen hyvinvoinnin saavuttami
nen ja ylläpito sekä lisääntyminen ja tämän todellisuuden näkyminen arjen 
toimissa. Avaintekijä on juuri autenttisen toiminnan itseään lisäävä voima, jol
loin työyhteisön toimissa näkyy harmonia. Sen toteutumista arjessa rakentavat 
sellaiset arvot kuin sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, erilaisuu
den hyväksyminen, kunnioitus, lojaalius ja vastuullisuus. (Mts. 316-317; myös 
Ilies, Morgeson & Nahrgang 2005.) Yksikään julkisyhteisö ei voi välttyä muu
toksilta, sillä ne seuraavat toisiaan ja niihin on sopeuduttava, mutta mahdolli
suus on siinä, että muutoksilla on ihmisen kasvot ja mieli, puhekyky ja katse
kontakti sekä näiden kautta yhteisen tavoitteen rakentamisen taito. 

Autenttisuudessa korostuu läsnäolo, ihmisen itsetuntemus ja yhteys toi
siin. Starratt (2004) korostaa erityisesti dialogisuuden merkitystä. Siihen oppi
minen vaatii ihmiseltä läsnäoloa. Läsnäolon merkitys on tasa-arvoisessa koh
taamisessa, tietämyksessä, huolenpidossa ja hiljaisinkin tavoin osoitetussa kiin
nostuksessa. Läsnäolossa on aina kyse myös kasvusta. On kyse siitä, miksi ha
luamme tulla yksilöinä ja yhteisöinä. Yhteisön näkökulmasta on kyse myös on
gelmallisten asioiden selvittämisestä ja selvittämisen merkityksestä yhteisön 
jäsenille. Läsnäolo muistuttaa meitä myös yhteisen tekemisen hyvyyttä tuovista 
mahdollisuuksista, kuten toisen ihmisen huomioimisesta, rohkaisusta ja innos
tamisesta. (Mts. 85-111; myös Ilies & al. 2005.) 

Hyvän mahdollisuus on ihmisen teoissa. Niiden kautta hyvä tulee esiin. 
Johtajuudessa on kyse työn perustasta, johtajan itsensä tuntemisesta sekä hänen 
omasta halustaan valita ja toimia sen mukaan. Kyse on myös sitoutumisesta ja 
priorisoinneista, näkemisestä muita pidemmälle. Halu johtaa hyvin auttaa ra
kentamaan hyvinvointia ja hyvää huomista paitsi omaan yhteisöön myös tähän 
yhteiskuntaan. Johtajuuden ja rehtorin työn hyvän elementit ovat tekoja, jotka 
on valittava joka päivä uudestaan. Niihin sisältyy monimuotoinen mahdolli
suus ja yllätysmomentteja, mutta aina ne tarvitsevat tekijänsä. 

Siellä, missä sydän näkee vaivaa toisen puolesta, on mukana ihme. 
(Mirja Tanninen, Lapuan emäntäkoulun rehtori 1955-1982.) 
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SUMMARY 

The Elements of the Good in the Field of Vocational Education and in Principals' 

Work 

1 Introduction 

What is the role of principalship in the future? For example, in Finland the sta
tistics show that a great number of principals will retire in the next few years. 
At the same time, the quality and education of principals is being discussed. 
The experts at the universities are developing and organizing new programmes 
for the field of educational leadership. It is agreed everywhere that the princi

pals have a key role in the functional issues and development tasks of the 
schools and other educational organizations. The principals are expected to be 

experts, but the experts of what exactly? 
This inductive study focuses on the elements of the good. These elements 

were searched for in principals' writings about their work in the field of voca
tional education. Nine 'Principals of the Year', nominated by the Vocational 
Principals' Organisation142 in 1994-2002, wrote about their thoughts on five 
themes. The writings were analysed using Glaser' s inductive Grounded Theory 
and hermeneutical reading. As a result of this process, a substantive theory was 
formed; an ideal model of good leadership in the field of vocational education. 
This study has one major research question: What are the elements of the good 
in leadership in the field of vocational education? 

2 The approach to methodological questions 

The methodological approach of this study is inductive Grounded Theory (GT), 
which approach is also called "classical" (Glaser & Holton 2004, 1-2).143 Glaser 
and Strauss (1974, 1) have written about the theory they developed as a general 
method af comparative analysis. By these words they meant that a researcher com
pares the findings she or he has found from the data. Step by step the process 
produces groups of properties, which form categories and, finally, a substantive 
theory. All the time the findings maintain the connection to the data and also to 
the formulated categories. 

142 

143 

Vocational Principals' Organization was founded in 1968. The organization focuses 
on promoting the interests of vocational principals, developing research and teach
ing. lmproving co-operation between vocational institutes, and taking care of the 
com1ections between the national vocational board of education and the principals. 
(Rauhala 1993, 6-9.) 
After developing Grounded Theory (GT) the developers moved into different direc
tions inside GT. Many clarifications made in this field help researchers and give the 
study more validity (e.g. Siitonen 1999, 31-34; Parker & Roffley 1996). 
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The data in this study consist of the writings of nine awarded principals in 
the field of vocational education. The writings were on the following five 
themes: 

1) In your opinion, why were you chosen as the 'Principal of the Year'?
2) What were the crossing points of your life which led to this nomination?
3) On which occasions was your leadership put into test? Why?
4) Based on your experiences of leadership, what would you like to leave
as a legacy to younger principals or heads of school?
5) Is there anything else you would like to bring up?
The data have been collected during the years 2002-2003 and all the nom

inated 'Principals of the Year' until then wrote their answers to every question 
above. The writings were analysed using Glaser' s inductive Grounded Theory 
and hermeneutical reading. The research process progressed through analysis 
and coding from the categories of principal' s work ( apen coding) to the dimen
sions of principal' s work (theoretical coding), and later into three main catego
ries of selective coding. These main categories - responsibility, power, and car
ing - and the content of these categories are the summary of the elements of the 
good in this study. At the same time they are a crystallisation of the content and 
spirit of the writings of the principals, and the manner the principals use while 
discussing their work. These categories contain the elements of the good found 
inside the dimensions of the principal' s work. The elements of the good were 
referred to as various concepts in different circumstances. 

The core category, humanity, has its connections to all above-mentioned 
categories and to the writings of the awarded principals. 

3 Substantive theory 
I suggest that humanity is the core category of this study. It has its strong con
nections to everything the principals talk about and to every category in this 
study. Its presence can be seen in every part of the research process. Also the 
three main categories both contain and reflect the various aspects of the exis
tence of the core category. It is not that much about right and wrong, good or 
evil, but the more and less meditated foundations of a principal' s work, and the 
purposive observance of it. The contents of the concepts in the main categories 
form the horizontal and vertical system where the epistemic, existential and 
ethical connections of responsibility integrate the elements of the good in this 
study. I propose a concrete name for these connections - the elements of the 
good. My suggestion is that the contents of the main categories as a whole 
could be called the step marks of the good in principal' s work. Within these 
connections one can find three equal levels: the epistemic, existential and ethical 
step marks. By using the name 'step marks', I emphasize the personal nature of 
these connections; they are personal individually and also communally. The 
step marks also need continuous observation and updating. The good seems to 
appear in many actions of the principals. It is in separate elements of the good 
and also in both horizontal and vertical connections of the elements of the good. 
When connected to humanity the good always contains a surprise - you cannot 
foresee a human being. See the theory in the picture 47. 
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PICTURE 47. The core category and the contents of the main categories form the substantive 
theory of this research. 

The core; humanity and the epistemic, existential and ethical connections of re
sponsibility, builds up the basis of the substantive theory. On the borders of the 
main categories, the connections with humanity emerge: expertise knowhow, 
ethical culture and a moral way of action, and communal trust. The substantive 
theory emphasizes communities and it has many similarities with the studies 
and articles both about authentic and transformative leadership. 

4 Conclusion 

The main categories - responsibility and power - are natural part of principals' 
work but they will form the elements of the good by choosing the ethical and 
human manners to the actions inside the elements. Only caring can be said to be 
the pure element of the good. The main categories and the core category, hu
manity, of this research are very familiar concepts to the principals and also to 
everybody else. From this point of view the categories contain very little new, I 
think. In all levels of the education system there have always been, and there 
will always be, principals, who are naturally able to use their humanity in their 
work. They are personalities who are experts and authorities for many reasons. 
They are brave and perceptive persons who act with their people in an ethical 
way, and listen to the members of their communities. The nation which makes 
the theory significant is its contradiction to the general actions of today as por
trayed in public. We have reasons to ask what is happening to our humanity 
and morality. Is it really true that we have to learn this human manner of 
thinking and behaving again? Is it really so that the old will be new again? 

The whole system of the elements of the good (epistemic, existential, and 
ethical step marks) can be used as material of self-assessment in the educational 
communities. They can also be used as material in leadership education. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Riitta Hänninen 
Lokinkuja 4 B 41 
80100 JOENSUU 
Rii tta.Ham1inen@p kky .fi 

Hyvät Vuoden rehtori - nimityksen saaneet 

04.09.2002 

Olen ollut puhelimitse kanssanne yhteydessä koskien tutkimusaineistoani johta
juudesta. Nyt lähestyn teitä tämän ki1jeen kautta pyytäen ki1joituksianne alla ole
vien teemojen mukaisesti. - -

Tällä hetkellä lopettelen opetushallinnon aineopintojani ja olen mukana 19.8.2002 
aloittaneessa Rehtori-instituutin jatko-opintoryhmässä. Opintoja ohjaa Rehtori
instituutin johtaja, PhD Jukka Alava. - -

Tutkimukseni työnimenä on Palkittu johtajuus - mitä ja mistä se kertoo. 
Teemat, joista pyydän teitä ki1joittamaan ovat seuraavat: 

1. Miksi ajattelet tulleesi valituksi Vuoden rehtoriksi?
2. Mitkä ovat omasta mielestäsi ne elämänkaaresi/-polkusi virstanpylväät tai ris

teyspaikat, jotka ovat johtaneet po. valintaan?
3. Mitkä olivat ne erityistilanteet, joissa johtajuus todella punnittiin ja miksi?
4. Mitkä asiat haluaisit oman kokemuksesi perusteella jättää johtajuudesta pe

rinnöksi nuoremmille rehtoreille tai koulujen johtajille?
5. Mitä muuta merkittävää haluat tuoda esille?

Odotan ki1joituksianne lokakuun loppuun, 31.10.2002 mennessä. Mielelläni vas
taan mahdollisiin kysymyksiin. Oheistettuna palautuskuori. 

Ystävällisin terveisin 

Riitta Hänninen 

Jakelu 
Opetusneuvos Veli Asikainen 
Rehtori Risto Ilomäki 
Rehtori Pekka Kolehmainen 
Tulosaluejohtaja Saara Kotamäki 
Rehtori Pentti Lintala 
Opetusneuvos Kauko Niinikoski 

Rehtori Pentti Rauhala 
Rehtori Olli Suominen 

Myöhemmin myös 
Rehtori Mikko Koivukangas 



l maakunnallinen vaikuttavuus l oppflattoksen koulutusalan koulutuksen 
kehittäminen maakunnallisesti ja 
valtakunnallisesti 

( 
olen toiminut pitkään toisen asteen 

H 
Valtakunnallinen, 

ammatillisen koulutuksen alueellinen ja 
kehittämistehtävissä valtakunnallisestl ja yhteisölltnen 

_,_1,_,e_e.,
lll='"='=t

l========== kehltt:i.m lnen 
� opettajakoulutukseen panostaminen 

1 maakunnallisen ammattikorkeakoulun perustaminen 

( edunvalvonnalliset kehittämistoimet, 
säädöshankkeet ja lakiuudistukset 

päämäärätietoisuus - kyky nähdä 
minne haluaa mennä 

j kyky vakuuttaa johdettavat - tavoite 
on tavolll�lemls�n a, vulnt!O 

j rehtorin tärkein pllrre on henkinen Ja 
>=m

=
•

=
•"

=
'='"='•=•=ll=ln=•=n=ll =lk=k =uv= u=u =s ====! H "Halu johtaa" 
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olin kentän tuntema ja tunteva (tosin ei kovin 
puhelias yhteisissä tapaamisissa) 
minulla ei ollut missään vaiheessa ongelmia f 
omatolmlsten ratkaisujen löytämisessä 
polkuni rehtoriksi on hyvin polkkeukse\llnen • 

1 1980-luvun puolivälissä rehtoriksi tultlln 

kelpoisuusvaatimusten johdosta yleensä 
opettajan tehtävistä 

näin jä1keenpätn tuntuu merkittävälle olla silloin nainen, l 
rehtortkaartt olt hyvin mle�vottaim.•n, -1ml11UU1 lvalldhum" r 

( 
on seurattava aikansa 
yhtelskunnaltlsta kehitystä ja tehtävä 
siltä oikeat johtopäätökset 

1 kiinnostus ottaa kantaa ja vaikuttaa · 
1 "Pohjan akan tarmo .. · 

Toimintani rehtorina: 
} -taaja-alaisuus, 

kokemus, u.skallus, 

panostus 

olin näissä ammattikasvatushalllnnon ja l ammattioppilaitosten edunvalvontatehtilvtssil 
saavuttanut arvostusta rehtoreiden keskuudessa 
olen muuttanut ellntapojanl ja saanut osan l 
henkllUstöäkln kiinnittämään huomiota 

(urlelkorvaajärJeny� 

j yhteisesti omaksuttu kasvatusvastuu ja 
oppilaitoksen hyvä henki 

ldh111IUi111111t,0 l1uu111lula uµh,kt,0lljullli:!111111tc" 
käytökseen, sllsteyteen, sääntöjen 
noudattamiseen, täsmällisyyteen, oman 
vastuun ottamiseen ja ammatin vaatimaan 
kohteliaisuuteen 
•> eroaminen on alle puolet valtakunnan 
keskiarvosta 

1 ehkä silloin olt hetki laajemmalle pedagogiselle ajattelulle l 
� 

Opiskelijan 

terveellisiin Ja lllkunnalllslln elintapoihin 
liike-elämän pelisääntöjen tuntemus � 
olin ollut siinä vaiheessa rehtorina jo yli 20 v, 1 

'( pitkäikäinen/elinikäinen rehtorius } 
N olen panostanut työhöni "sata lasissa- 1 

rchtorlkouluttajana toimiminen, 
tutor-mentor tyylinen luottomies 

Gunnettuuskoulu�� 

Itsensä kehittäminen, ul111 !>illoin l 
parhaillaan suorittamassa ylloplstotutkfntoa f 

j opiskelijan yksilöllisyyden tukeminen ja huoma!m���n

ä kalklnpuolfnen huomioiminen ja kunnioittaminen • perus e tav 

{ 
opiskelijan huomloiva pedagogiikka ja __/f.-___ /1 Oma opiskelu � 

kasvatuksellinen ot� amma�lllisen �uvatukselllne'(6Te 

Palkittu johtajuus . koulutuksen kehittämisessä 
1 1-teemakysymys: 

välttelln ensimmäisenä ammattikasvatuksen kentällä 1 
jatkuva itsensä kehittäminen, opiskelu työn ohessa l 
olen opiskellut työni ohessa ja tehnyt työhön l
ltfttyvlä oplnnäytetöltä 
olen hankkinut kansainvälistä työkokemusta ja l 

ophkelljat ovat pärJänneet Taftaja�klsolssa Milc;�i minut palklt tifn 
·> osoitus opetuksen t-"SO<;.ta 

j kannustetaan opiskelijoita osallistumaan, 
järjestetään laajasti mm. kerhotoimintaa 

( 
olemme kehittäneet voimallisesti mm. 
kaksoistutkinnon suoritusmahdolllsuuksia 
ja urheilijoiden ammatillista koulutusta 

[ 

on mahdoton ajatus että vuoden rehtoriksi 
vallttaislln henkilö, jonka johtama 
organisaatio ei olisi toimiva jn tilnakfn omalla 
alueellaan tunnettu menestyvänä 
oppilaitoksena 

[ 
pelin henki oli se, ettei opptlaltokslssa voitu 
käyttää kovin suurta harkintavaltaa, 1987 
lakluudlstus poisti AKH:n normtnanto-oikeuden 

j 
olen kehittänyt monlpuollsestl yritysten ja 
oppilaitosten verkostoja ja sen yhteydessä 
oppimisympäristöjä 

olemme tehneet määrätietoista laadun 

1 

·
,=

============="' Oman organl:rn.atlon kehitystyötä -:. menestys 

H l oppilaitoksen saamat palkinnot tuovat toimivuus, menestys 
mainetta myös rehtorille 
l aktivoidaan henkilöstöä toimimaan 

erilaisissa kehittämishankkeissa 

1 oppilaitoksessa on talous erittäin vahvalla 
potijalla. hakijoita on runsaasti 

1 olemme toimineet kehlttämlshakuisastl ja 
suuntautuneet tulevaisuuteen 

( olimme mytls musilkkloppllaltos, saimme 
erityisopetuksen alkuun 

j toimme kulttuurialueen ammatin opetukseen 
{ oltiin mukana kansainvälisessä toiminnassa 

-- - -- - - ---- -- -----------

! :��;:�::�� kn11tutusjiirjestelmltn lltttyvää 

alltfutenl olla käytettävissä yhteisissä 
asioissa työmyyränä 
olen ollut monessa mukana: l
luottamustehtävät Sakussa, 
musiikkialan kelkkamies, käytetty 
luennoitsija 

mukana ammattioppilaitosten edunvalvonnassa 1 

�l��
a��nessa ) ,1 ulkopolttllkan asioiden tuoma arvostus } 

··> aktiivisuus J on kertynyt melkoinen määrä kehlttämlsmulstloltal 

{ olen aina ollut kllnnostunut ottamaan l 
kantaa asioihin Ja vaikuttamaan [ 

'I olemme aktiivisia toimijoita ulospäin 1 
uskon, ettei vain rehtorin pöydän takaa vot ] 
menestyksellisesti Johtaa 
olen kirjoittanut useita matematiikan kirjoja ja j
Automaatioteknilkan perusteet - julkatsun 

ennustajaukon kyseenalainen maine - visionääri l 
pitkäjänteisesti 11-asteen ammatllllsen 1 
koulutuksen kehlttämistehtävlssä 
olen kehittänyt oppilaitosten ja yritysten 
verkostoja Ja sen yhteydessä oppimlsymphn�tÖJJ 

Innovatiivinen l_ ,1 olen kehittänyt koulutuksen laatua alueellisesti t 

�k•_h_lt_t�äj_ä __ __,,f i on oltava avoin uusille ajatuksille ) 
IJ minulla on ollut mahdollisuus toimia ja l 
11 olen ollut innostunut tehtävistä r l rehtorilla on keskeinen roolinsa asioiden 

1 mahdollistajana, resurssien suuntaaJana 
ja tuulien halstelijana, mikseipä myös 
visionäärinä 



( olen ollut halukas kaikkeen uuteen ja mihin olen ryhtynyt, 
siihen olen panostanut täyslllä ·· 

( tuoreena rehtorina tein ratkaisun ryhtyä panostamaan 
voimakkaasti laatutyöhön 

l arvioin, että tulosjohtaminen olisi varsin käyttökelpoinen viitekehys 
oppilaitoksen kehittämlsvällneeksi 

1 tulostavolttelden asettamisen lisäksi alettlln opetella tulosten arviointia 

( opetushallltuksen johdolla oppilaltoksessamme toimi ensimmäinen kehittämisessä 
.__a_ rv,_·o

,
in=t =lln= l =iit=ty =va=· h=a =nk=e============'. 
j ennakointihanke toi varsin runsaasti julkisuutta oppilaitokselle 
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kans!koulun opet_tajan t_yö oli mielenkiintoista,_mutta kuitenkin pätevöidyin I 
Ja paasin ammatt 1opp1la1tokseen yhteisten aineiden opettajaksi 
Opetushallltoksen pyynnöstä lähdin rehtorikouluttajaksi 
väittelin] 
olin koulutukseltani humanisti, vanhan kansakoulun opettaja, tulin 

Lähdin opiskelemaan: 
} 

ammattioppllaitokseen ja suoritin vaadittavat llsätutklnnot 
oma kehittyminen, 

] kelpoisuus, pätevyys opettajakoulutusta pidän merkittävimpänä opiskelukautenani 
,�--- ----' into, jolla ryhmä oli aloittamassa koulutusalamme valtakunnallista 

kehittämistyötä ja luomassa pedagogista kehitystä 

ustavan koulutusrakenteen kokellu oli näytön palkka oppllaitoksessamme 
{ 

Viisaat valinnat 

\ 

oppilaitoksen 

l strategisen suunnittelun viitekehys ja balanced score card � -��---
tulivat oppilaitoksen työkalupakkiln 90-luvolla, kun tuli saada Palkittu johtajuus• 
ote laajentuneen kuntayhtymän johtamiseen II teemakysymys: 

merkittäviä ovat olleet oman organisaation johtoryhmäkoulutukset 
Vuoden rehtorilta edellytetään Itsensä kehittämistä 1 
olin tolmeenpanokouluttaja, opetussuunnitelmien koordinoija] 

1 olen ollut luomassa laajaa oppilaitosten ja yrityselämän verkostoa VirStanpy\väät, jotka 
johtivat valintaan 

Q ,_., oll '"""� "''°'''" "''""'"" ;, 1 �5(thittämisen varsin kyntämätöntä sarkaa 

1 valitsimme musiikin, erityisopetuksen ja turvallisuusalan koulutuksen 

1 merkittävin oplskelokausi oli opettajakoulutus 

r
opettajaopiston rehtorin ja sittemmin pääjohtaja Seppo 1 
Oinosen isällinen kannustus, mutta myös ankarahko 

1 kasvatus opettajan, kasvattajan ja rehtorin tehtäviin J 

j samojen tuntien pitäminen leipäännytti, 
r;,:;,,,mm '""''m� oppllaitoksellani aukesi rehtorin virka, päätin hakea J �I� 

j työkokemus ja opiskelu, · työelämän tuntemus �K Eli \k" 1 1 , . n alsen opp m sen 
osallistuin OPH:n johtajuuskoulotokseen Hollannissa, Suomessa, I oivaltaminen työnteon ja 

USA:n Florida.ssa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa jaksamisen kulmakiveksi 

[ 
mahdollisuus edetä uralla pienten askelten periaatteella 
eli kasvaa asteittain vaativampiin ja vaikeutuviin, mutta 
myös palkitseviin tehtäviin 

tulin sattuman kautta opetusalalle: oli sijaisuus avoinna ja 
kuin kokeeksi kysyin tehtävää, tulin valituksi välittömästi, 
pyydettynä ryhdyin osastonjohtajaksi ja myöhemmin 
apulaisrehtoriksl ja rehtoriksi 

Minulla olion� 
"manhenki;iä1h;i;,i··,7 

lapsuuden kodin vaikutusta ei voi väheksyä: opittiin 
ihmiskäsitys, joka perustui vahvasti kristilliseen 

� 
puolustamiseen ja avustamiseen -�=
e =tii=kk= a =an=,=ol=ke=u

=
de=n =m =uk=a =iso

=
u=te=en= s=e=ka =· p =ie =n=em=p=le=n

c=,'.. 
�s-

I opittiin tasapuolisuuden ja toisten huomioimisen velvoitteet 
l kotoa on lähtöisin valtava itsensä kehittämisen ja 

{ 
Turvallinen, 

'-'p_äa_·m_ ä _är_ät_ie_to_is _uu_d _en_ t..,a=
ht

=
o=======' kannustava 

f .. jo kotona kannustettiin lapsuus 
-- ----'========� 

[ meitä oli maalaistalossa kaksi veljestä, ajattelin jo 
silloin, että tähän jää vain toinen 

[ 
17-18-vuotiaana ammattihaaveenanl oli I 
kouluttautua polllslksl, silloiset opettajani saivat j
minut houkuteltua seminaariin 

Muutos oli 
} 

laaja oppilaitosten ja yritysten verkoston luominen 1 
välttämätön, 111 1 'k' . . 11 väistämätön osa stu n oppi 1rJ0Jen ja v\rtuaa opplmisa\nelston tekemiseen 

Menestys 1
työuralla f

laadun kehittäminen, · palkintoja oppilaitokselle f 
ennakkoluuloton työ lähteä kansainvälistymään 1 

taustastani johtuen en ole koskaan ollut 'tekniikka-orlentoitunut', ) 
kiinnostukseni kohdistui ensisijaisesti opetuksen sisältöön 
siirtyminen (pääseminen) silloin Suomen suurimman ammattioppilaitoksen 
rehtoriksi ja ylläpitäjä kuntaliiton johtavaksi virkamieheksi 
minulla oli onni kohdata työssäni pääosin samanhenkisiä ihmisiä ja tehdä 1
heidän kanssaan hyvää yhteistyötä paikallisella, alueellisella ja 
kansalllse\la tasolla (viime vuosina myös kansainvälisesti) g opetus ja työelämä oli helppo yhdistää työkokemuksen ja työelämäverkoston avu: 

' olen ollut erilaisissa rehtorin tehtävissä vuodesta 1985 asti 
taustalla erilaiset luottamustehtävät 1 
omalla olemuksellaan johtaja voi organisaatiossaan edistää 

Imyös henkilöstön tervettä asennetta huolehtia Itsestään 

merkittävää on ollut koulutuskuntayhtymämme 1
perustaminen, viiden koulutusyksikön 

Koulutuskuntayhtymän 
} 

yhteenliittymä ja valinta sen johtavaksi rehtoriksi 
perustaminen, sain tehtäväkseni koota alueen usean omistajan 
organisaatiomuutokset oppilaitokset samalle omistajalle 

>========�==� 
minut valittiin kky:n johtajaksi, tehtäväni ja ) 
vaikutuskenttänl laajeni huomattavasti 



j ,..ja näkee linjansa oikeana 

(
osittain on joutunut toteutuneiden 
muutosten johdosta syntipukiksi 

- ------,
1

= 
.. =.k=u =n =se= is= o=t =yk= s =ln= t =uu= le= s=sa� -j Kun Jää yksin h 

1 kuraa tulee kasvollle, etkd voi Vd'!ildld )dlt1dl1d 111ildlla 
{ olen niin usein ollut yksinäinen toisinajaltellja J 

( 
olen johdonmukaisesti purkanut vanhaa 
johtajakeskelstä toimintatapaa uskomalla ihmisten 
osaamiseen ja kykyyn tehdä omaa työtään 

( 
arvoista keskeisimmät ollvat: luottamus, 
vastuullisuus, asiakaslähtöisyys sekä vähitellen 
hlvutettu voimauttaminen (empowerment) 

vuorovaikutteisen johtamistavan ) 
painottaminen, oppivan organisaation 
periaatteet - johtaminen joka aina tukee Muutostllontelden 

perustehtävän suorittamista �
Juus 

� luottamuksen såilyttämmen tai sen synnyttciminen �,--"-�'�-
-.. { tärkeää on ollut puhua, vakuuttaa, näyttää mallia, luottaa ... � -{ Kokemuksen 
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, aina on Joku "hullu tai juoppo" 1 
voimakastahtoinen ja työssään tuloksellinen, 

} 

@
mutta liian lyhytjännitteinen opettaja yritti 
saada rehtorin puolelleen sisäisissä kiistoissa 

• opettajan Ja opiskelijan henkilösuhteet 1 1 
,j siirretään oppilaitos, ei rehtoria } 

r. 1 . h kT r· .. 
L 

'henkilöstöpolitiikka: kaikki onnistuminen on kiinni 
�::�,1

ll

stö
e
p:l:t�l�:ss;:• f innostuneesta ja motivoituneesta henkilöstöstä 

koskaan näissä tilanteissa ei voi todeta 
tPkPvl(n.;J; Vi\ln minulle kuuluvia 

virkatehtäviä, - samalla koko ajan miettii 
11äiden ratkaisujen vaikutusta koko 
oppilaitoksen kehittymiseen 
huomasin heti alkuun, että Ilmapiiri oli 
kyrällevä, luottamusta ei ollut Ja toiminta 
oli Jotenkin lamaannuksissa 

----------------

/ ·��:.:·�\�/,:: ,;)
... opettajat katsoivat 
tuntlcnsaolevan uhattuina ... 

kaksoistutklnnon alolttamlnen, 
j luklo-ammattloppllaltoskokellun käynnlstysvalhe 

yhdistämistä koskevat päätökset oli 
{ tärkeää on saada innostus Ja kehlttämlshalu säilymään f puhetta J 

1 paineen ja epävarmuuden sietokyky on yksi arvokas 
johtajuuden ominaisuus 

Palkittu Johtajuus 
lll·teemakysymys: 

J Puun J• kuoren L '7 välissä toimiminen r tehty kaupungin toimielimissä olematta 
juurikaan yhteydessä oppllaltostcm 

( kyky asettaa oikeat ja realistlset, mutta kunnian
himoiset päämäärät ja saada väki niiden taakse 

1 
yksltuumalset opettajakunnan Ja '\ 
halllntokuntlen kokoukset: ei Jyräamlstä eikä 
sanelupolltitkkaa, vaan faktoihin 
pohjautuvaa valmistelua Ja eslttelya 1 

j kriittinen arviointi Ja keskustelu oli toivottua Ja sallittua r 

1 työnohjauksen tarve, •apua tull yhteisistä koulutukslsta 

ei Johtajuutenl ole ollut kovin vakavasti 
puntarissa koskaan 

1 
Johtajuutta on punnittu koko ajan: 
• rakentaminen, investoinnit, työtahdin 
kiristyminen 

� 
Johtajuutta on 

i palvelutolmlnnan ja koulutoimen yhteennlvomlnen punnittu, 
{ kunnalllstamfnen Ja uuden opplla1toksen tuominen r tai sitten ei 

l talouden pitäminen kunnossa, 
ymmärrystä ei ole aina riittänyt 

ammattikorkeakoulun luominen otti koville 
muutostilanteissa johtajuus punnitaan 

( 
tullessani rehtoriksi uusi 
suunnittelujärjestelmä oli tullut 
vlrkaehtosoplmukslln, alkoivat 
neuvottelut 

[näitä tes- ja ves•neuvotteluja on sitten 
käyty kautta koko rehtorluran 

Mlssa johtajuus 
punnittiin 

{ 
henkilökunnan näkemyksille pitää 

} antaa arvoa pysymällä kuitenkin 
työnantajan roolissa ja pitämällä 

� kustannukset kurissa � 

( 
määräaikaisen palvelussuhteen 
päättäminen ja henkilökunnan 
irtisanominen 

j palkan leikkaukset � 

� säästötoimet 1990-luvun alussa 
palkalllsneuvottelut 

l ammattiyhdistysliikkeen nousu 

Organisaation 
muutokset, 
uuden 
rakentaminen 
• kehitys 

Johtoon tai henkilöstöön 
oppllaltoskulttuurln, llmapllrln muuttaminen: 
luottamuksen synnyttäminen 
esimerkiksi talousasiat ja opetuksen tavoitteet 1 
talouden kuonos�a pitämist?lle t!l ui� aina 

} ymmärrystä riittänyt (vrt. pitkän 
tähtäimen toimenpiteet) 

,1 koulutusalojen uudelleen mitoitukset Ja sijoitukset 
muutos yhden opr,Haltoksen 

} kuntaliltosta kahdeksan oppilaitoksen 
kuntayhtymäksl 
opistoasteen tie ammattlkorkeakouluun oli ) merkittävin punnlntatllanne 1990-luvulla 
uuden oppilaitoksen käynnistäminen 

} viiden eri oppilaitoksen 
yhdlstämlstolmenplteen seurauksena 
uuden koulutalon rakentaminen tai uuden j oppilaitoksen aloittaminen., kalkki oll uutta 

i palvelutoiminnan ja koulutoimen yhteennlvomlnen � 
kunnalllstamlnen ja uuden oppilaitoksen luominen 1 
siirtymiset oppilaitoksesta toiseen 1 
oppilaitoksen siirto toisen 
koulutuksenjärjestäjän omistukseen 
oppilaitoksen tai toimipisteen lakkautus 1 

{ 
ra skas ja kuntayhtei5työUi 
repivä päätöksentekoprosessi, 
jonka seurauksena yksi 
oppilaitos lakkautettiin 



rehtorin arvostus: Älä pahastu 
arvostustutklmukslssa olemme tuuletukmt,! 

korkealla, pidä huolta, että syvällisen 1, om, ltmll 
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osoita selkeä viitoitus henkilökunnalle 1 
ole määrätietoinen, määrätietoisuus monissa 
asioissa on välttämätön ominaisuus 
ulospäin suuntautunut rehtori nostaa j 
oppffaltoksen Imagoa 
älä hukkaa motivaatiota, hae se vaikka mistä 
valmenna, luo uskoa tulevaisuuteen, ole esimerkkinä j 
johtamisen tunnustaminen, sen 

Olemme paalupalkallal

� 
tiedon ja osaamisen arvostus säilyy 
rehtori persoonallisuutena: mihin .. .. 
tyyppiin kuulut, osaathan hyödyntää H Plda huolta ltsestasl
omat vahvuutesl, tledostathan 

Johtajan tulee olla L 
jämäkkä ja Joustava J 

hyväksyminen: luo elämää omien Joukkojen 
kanssa, Jokainen talo tarv1tsee emäntänsä ja 
Isäntänsä 

helkkoutesl 
erota työ- ja vapaa-aika 

1 anna Itsellesi alkaa 
! ole terveellä tavalla itsekäs 

[ uudet osaamlshaasteet: johtaminen, 
tietotekniikka, kielitaito 

j toiminta et saa muuttua rutiiniksi 

Varo liiallista 
hlenohipiäisyyltä 

j älä ole yhden asian Ihminen Palkittu johtajuus · 

1 

Kehitä ja kehity 

j-
IV-teemakysymys:1 Roomaakaan ei rakennettu päivässä asioissa ja Ihmisten 

k h t Mitä perinnöksi usko Ihmisiin o taam sessa __, 
--------=====:: --- --..,.---.._,-

verkosto i t u ml ne n: alueellisesti ja 1 
valtakunnallisesti, kollegojen 
tutorverkosto, koulumaallma, 
elinkeinoelämä, koko yhteiskunta 

älä stltl ole nallvl jaksa kuunnella 
j johtaminen on vuorovaikutusta 

j laita Ihmiset yhteistyöhön 
kuunteleminen, palautteen antaminen, 
oikeudenmukaisuus: 
henkilöstön osaamisen kunnioittaminen, 
yhdessä tekeminen, oikeudenmukaisuus 
päätöksissä, ihmisten kohtelussa ... 

H 
Vuorovaikutteisuus, 
tasapuolisuus 

1 henkfföstön tulee olla tietoinen Johtajuuden 

l 
olemassaolosta siten, että ei olla tuuliajolla 
eikä kansanäänestysten johdettavissa 
Johtajuus on toimintaa, joka saa 
organisaation suorittamaan laadukkaasti Ja 
tuloksellisesti sille kuuluvaa tehtävää 

"Mihin ihminen uskoo, se on olemassa· Tsehov 
johtajuus ja sen muodot ovat persoonakohtaisla 

1 

vtrkaehtosoplmusten keskeisyys: 
kuuleminen Ja ymmärtäminen, työnantajan edustaja, 
opetustyön asiantuntija, palautteen antaja 

j rehtorin rooli: kehlttämlsjohtaja, konsultti, tavoitteen 
1 asettaja, arvioija, talousjohtaja ... 

toiminta ja talous tasapainossa: l iman tätä ei 
Muista L voi luoda turvallista ja innostavaa ilmapiiriä
management f ;=re=h=to=n=· o= n= o =p=pl=la=lt=ok= s=es= s =aa=n = y=ll =n =pa= .. a=·to=.k=se= n=te=k'-IJ-,-ä:----,

j @ valta ja vastuu, julkisuus, delegointi, • anna vastuuta 

n• 
luo itsellesi sopiva työjärjestelmä • hallitse asiat l 
hanki tietoa koulutuspoliittisesta 
tahtotilasta, lue tulevaisuuden tutkimuksia 
ja anna palaa, pidä pää kylmänä äläkä ala 
kenenkään orjaksi 

koulukulttuurin merkitys: arvot, j 
Juhlapuheiden viestit, arkityön viestit 
eri näkökulmien ymmärtäminen ja niiden j 
tyydyttävä yhteen sovittaminen älä veljelle alaistesi kanssa: rooliin kuuluu 

tietty etäisyys, rehtorin työhuoneeseen 
pitää olla kynnys: kunnioitus instituutiota 
ei henkilöä kohtaan, tasapuolisuus 

Leadership ja L 
ihmisten odotukset [ 

slsä- ja ulkopolitiikka: pidä tasapainossa, 
osaa markkinoida, huomaa trendit, 
kävelevä sisäpolltikko, tasapuolisuus ja 
oikeudenmukaisuus 

j opiskelijat on saatava vastuuseen oppimisestaan � 
! ethän unohda asiakasta �� 

Ihmisten pitää päästä Itse oivaltamaan t LJ Muista kou_l�n
kasvatus, yksffölllsyys, ll perustehtava
kokonaisvaltaisuus: opiskelijan 
kouluvuodet ovat ainutkertaisia, 
elämää on muuallakin kuin koulussa 

tulee olla tl lanneherkkyyttä Ja tunneälyä j 
asioilla on kaksi tai useampikin totuus 
huolehdi henkilöstön hyvinvoinnista l 



175 

LIITE 6 

� Tunne itsesi l 
� Tunne työsi luonne f 

Johtaminen on päätösten tekoa 
� Tiedä mahdollisuutesi ja rajasi} : Muista kunnioittaa perinteitä � 

Koko ajan tulee kehittää Analysoi Itseäsi, 1 Jos ei pysty päättämään, pitää 1
hakeutua muihin tehtäviin itseään, vuosien tuoma osaamistasi Ja

,_ { Mitä vaikeampi ratkaisu, sitä }kokemus ei yksin riitä tekemistäsi 

On hyvä lukea Fullanin }
avoimemmin se valmistellaan 

Muutosvoimat -kirja { Samoissa asioissa toimitaan 1
Ei ole olemassa yhtä ainoaa }

{YHtäJa � samoilla periaatteilla 
, oikeaa johtamisen kaavaa armahda Käy peilin edessä, katso 

kokonaisuutta ja kysy: On lohdullista tietää, että 
Palkittu johtajuus Näytänkö minä rehtorilta? organisaatio voi suoriutua 

tehtävistään aivan hyvin, 
L, 

V- teemakysymys
vaikka en sen johtajana Muuta sanottavaa Sinä vuonna mietti ja 
täytäkään kaikkia ns. hyvän ' analysoi tekemisiään ja 

., 
/ johtajan ominaisuuksia tekemättä jättämisiään 

1[ Vastuun ja velvollisuuden }Oppilaitos ei ole irrallinen ' tunto ehkä vähän kasvoi 
saareke, se on osa yhteiskuntaa On tärkeää olla "\ 

koulussa on yhteiskunnan säännöt " Nimitys velvoitti l inhimillinen ihminen ja tavat toimia enempään kaiken muutoksen ja 
/ Koulun johtajan on oltava "\ kiireen keskellä 

avarakatseinen, laaja-alainen On hienoa, että "\ 

yhteiskunnan toimintaa ymmärtävä "H Johtajan huomionosoituksia taitava visionääri näkökulmat 
\ annetaan myös 

Johtamisella ja '• 

esimiestehtävissä 
johtamattomuudella vaikutetaan toimiville 
aina totmmnan ilmapiiriin ja 

11 

·' 

siksi vaikutuksia tulisi arvioida 
etukäteen mahdollisimman 
monelta näkökulmalta 

� 
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