
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Kauppatieteellinen tiedekunta

Tietojohtaminen

PERUSOPETUKSEN KOULUN UUDISTUMISKYVYN EDISTÄMINEN

OSAAMISEN JOHTAMISEN MENETELMIN

Pro gradu -tutkielma

Tekijä: Matti Jokela 2015

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Aino Kianto

2. tarkastaja: KTT Anna-Maija Nisula



TIIVISTELMÄ

Tekijä: Matti Jokela

Tutkielman nimi: Perusopetuksen koulun uudistumiskyvyn edistäminen

osaamisen johtamisen menetelmin

Tiedekunta: Kauppatieteellinen tiedekunta

Pääaine: Tietojohtaminen

Valmistumisvuosi: 2015

Pro gradu -tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 114 sivua, 14 kuvio-

ta, 2 taulukkoa, 1 liite

Tarkastajat: Prof. Aino Kianto, KTT Anna-Maija Nisula

Hakusanat: Uudistumiskyky, osaamisen johtaminen, perusopetus

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella miten perusopetuksen kou-
lun uudistumiskyvyn eri osa-alueita edistetään osaamisen johtamisen menetelmillä
Espoon suomenkielisen tulosyksikön kouluissa.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Tutkimuksen teoriaosuus
koostui osaamisen johtamisen ja organisaation uudistumiskyvyn teorioista. Teo-
riaosuuden perusteella laadittiin teemahaastattelun teemarunko ja tarkentavat yk-
sityiskohtaisemmat apukysymykset.

Haastatteluissa pyrittiin löytämään osaamisen johtamisen käytäntöjä ja välineitä,
joiden avulla perusopetuksen koulujen uudistumiskykyä voitaisiin edistää. Otok-
seen kuului 11 koulua.

Tutkimuksen tulosten perusteella havaittiin, että perusopetuksen kouluissa uudis-
tumiskyvyn osa-alueiden vuorovaikutus, oppimismyönteisyys ja johtaminen edis-
tämiseksi kouluilla oli käytössä monia erilaisia osaamisen johtamisen menetelmiä.
Tutkimuksen tärkein tulos oli, että kouluissa panostettiin paljon luottamuksellisen
ja avoimen ilmapiirin luomiseen sekä yhdessä tekemiseen.



ABSTRACT

Author: Matti Jokela

Title: Advancing organizational renewal capability in basic edu-

cation schools through competence management

Faculty: LUT School of Business

Master’s programme: Knowledge management

Year: 2015

Master of thesis: Lappeenranta University of Technology, 114 pages, 14

figures, 2 tables, 1 appendix

Examiners: Prof. Aino Kianto, D.Sc. Anna-Maija Nisula

Key Words: Organizational renewal capability, competence manage-

ment, basic education

The aim of this master’s thesis was to examine how schools engaged in basic ed-

ucation advance renewal capability through competence management methods in

Espoo’s Finnish Education Unit schools. The study was qualitative and conducted

using case study interviews. Research comprised competence management and

organizational renewal capability theories. Based on this research, themes were

designed for the interview together with more specific questions. The interviews

investigated competence management practices and tools that enable renewal

capability in basic education schools. The sample comprises 11 schools. The re-

sults of the study indicate that basic education schools collaborate and advance

renewal capability in connectivity, learning orientation and leadership using a wide

portfolio of competence management methods. The most important outcome of

this study was that in achieving renewal capability a majority of schools focused on

creating a climate of trust, openness and collaboration in their work community.



ALKUSANAT

Aloittaessani opinnot Lappeenrannassa sanoin ohjaajille, että en tule valmistu-

maan esitetyssä noin kahden vuoden aikataulussa, mutta valmistun varmasti. Lä-

hes ikuisuusprojektiksi venynyt valmistuminen on nyt edessä. Pidin siis lupaukse-

ni.

Opiskelu ja erityisesti tietojohtamisen opinnot ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja

motivoivia. Järjestelyt ovat Digilän toimesta toimineet sujuvasti, aina on ollut apua

tarjolla. Iso kiitos opintojen etenemisestä kuuluu Hannelle ja Terholle.

Opiskelu toisella paikkakunnalla työn ja perheen ohella on vaatinut paljon aikatau-

luttamista. Kimppakyydit ja yhteiset junamatkoilla tehdyt ryhmätyöt olivat hienoja

hetkiä, joita on hyvä muistella pitkään. Opiskelukavereista kiitän kaikkia, erityisesti

Miaa ja Pasia, yhteistyö oli aina joustavaa ja sujuvaa.

Opinnoissani pari ensimmäistä vuotta menivät suunnitelmien mukaan. Tarkoituk-

sena oli suorittaa kaikki kurssit, harjoitustyöt ja läsnäoloa vaativat työt mahdolli-

simman nopeasti, jotta voin keskittyä lopputyön tekemiseen ilman aikataulua. Ja

niinhän siinä kävi, gradun tekeminen ilman aikataulua oli pitkä ja venyvä prosessi.

Kiitos valmistumisesta kuuluu professori Aino Kiannon pitkäjänteisen kärsivälliselle

ja aina positiiviselle gradun ohjaukselle. Myös ystävien ja kollegoiden kanssa käy-

dyt keskustelut ja yhteistyöprojektit ovat olleet tärkeä lisä opintojen etenemisessä.

Suurimmat kiitokset menevät perhepiiriin. Ukki ja Mummi, tädit ja sedät, ovat olleet

usein apuna lastenhoidossa ja tietoteknisissä kysymyksissä. Ilman Famun ja Vaa-

rin korvaamatonta apua lasten harrastuksiin kuljetuksissa, ruokahuollossa ja rau-

hallisen opiskelupaikan tarjoamisessa, en olisi edennyt näin pitkälle.

Rakas vaimoni Terhi ja tytöt Ella, Aino ja Liisi ovat ymmärtäväisesti tukeneet hi-

taasti edennyttä gradutyöskentelyä. Tästä lähtien iskä on paikalla myös henkisesti.

Kiitos, että olitte mukana.
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1 JOHDANTO

Julkisorganisaatioiden toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtumassa voi-

makkaita muutoksia. Kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin pyritään vastaa-

maan myös osaamisen johtamisella. Osaamisen johtamista pidetään tärkeänä

asiana varsinkin kuntien kehittämisessä. Myös yksityisellä sektorilla osaamisen

johtaminen on viime vuosina noussut ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi.

Kansakuntien hyvinvointi ja tulevaisuus rakentuu paljolti osaamispääomalle. Kes-

keisin perusta osaamiselle luodaan kouluissa. (Alava et al. 2012.)

Yhteiskunnallistaloudellinen murros, jota voidaan luonnehtia informaatio- tai tieto-

yhteiskunnaksi, aiheuttaa voimakkaita muutoksia myös julkisen sektorin organi-

saatioille. Tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä ja yhteiskunnallisen muutoksen

ajuri. Tiedon luominen, muokkaaminen, jalostaminen ja välittäminen ovat nousseet

yhteiskunnan kehitystä ohjaaviksi keskeisimmiksi voimiksi. Myös julkishallinnon

organisaatioille haasteeksi nousee kyky sovittaa yhteen olemassa olevan tiedon

tehokas hyödyntäminen ja uudenlaisia kehityspolkuja avaavan tiedon etsiminen ja

tunnistaminen. (Jalonen 2007.) Toimintaympäristön jatkuvassa muutoksessa or-

ganisaatioilta vaaditaan jatkuvaa uudistumiskykyä.

Perinteisesti toimiva koulu ei enää pysty vastaamaan näihin haasteisiin. Kun kehi-

tetään perusopetuksen laatua, on oleellista kehittää myös koulun toimintakulttuuria

ja vahvistaa uudistumiskykyä. Oppilaitosten ja koulujen johtaminen ei ole pelkäs-

tään hallinnollista johtajuutta, vaan se on myös pedagogista ja tietoperusteista joh-

tamista. (Perusopetuksen laatukriteerit 2009, 17; Alava et al. 2012.)

Tämän pro gradu -tutkielman empiirinen osuus toteutetaan haastattelemalla 11

espoolaisen perusopetuksen koulun rehtoria tai koulunjohtajaa. Tutkimus toteute-

taan laadullisena tapaustutkimuksena. Haastattelut suoritetaan teemahaastattelu-

muotoisina. Teemahaastattelussa haastattelun teema-alueet ovat tiedossa, mutta

kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa eikä järjestystä. Haastatteluteemojen jaottelu
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noudattelee Kiannon (2008a) määrittelemiä organisaation uudistumiskyvyn pää-

teemoja sekä niihin vaikuttavia osaamisen johtamisen keinoja ja menetelmiä.

Tutkimus etenee johdonmukaisen rakenteen mukaisesti. Johdannossa käydään

läpi tutkimuksen taustan ja keskeisten käsitteiden kartoituksen lisäksi tutkimuksen

tavoitteet, rajaus sekä tutkimusongelma että teoreettinen viitekehys. Tämän jäl-

keen perehdytään tutkimuksen pääalueiden teorioihin. Luvussa kaksi läpikäydään

osaamisen johtamisen teorioita ja luvussa kolme avataan osaamista perusopetuk-

sessa. Luku neljä esittelee osaamisen johtamisen keinoja perusopetuksessa. Luku

viisi keskittyy organisaation uudistumiskykyyn. Luvut kuusi ja seitsemän kertovat

tutkimuksen toteuttamisesta ja tuloksista. Luvuissa kahdeksan ja yhdeksän esitel-

lään tutkimustuloksista nousevat johtopäätökset ja yhteenveto.

1.1 Osaamisen johtamisen keskeiset käsitteet

Osaamisen johtaminen on enemmän kuin strategisten osaamisten valintaa, kartoi-

tusta ja suunnitelmia. Organisaation osaamisen johtamisessa on enemmänkin ky-

symys perustavaa laatua olevasta ajattelu- ja toimintatavan muutoksesta. Siihen

kuuluvat organisaation tarpeitten jatkuva luotaus, yksilöllinen urasuunnittelu, tar-

peet ja odotukset yhdistävä dialogi ja henkilöstön osaamisen kehittäminen koko-

ajan kehittyvillä monimuotoisilla tavoilla sekä edellytysten luominen. (Sydänmaa-

lakka 2002, 241.)

Viitalan (2002, 188) mukaan osaamisen johtamisessa voidaan löytää neljä ulottu-

vuutta: oppimisen suuntaaminen, oppimista edistävän ilmapiirin luominen, oppi-

misprosessien tukeminen ja esimerkillä johtaminen. Näistä esimiehen johtamista

kuvaavia kohteita ovat kolme ensimmäistä ja ovat näin ollen johtamisen varsinai-

sia ulottuvuuksia. Luonteeltaan erilainen on esimerkillä johtaminen, koska esimies

johtaa omalla esimerkillään ilman, että se olisi tarkoituksellista johtamista.

Osaamisen johtamisen tutkimus on monitieteellistä ja laaja-alaista. Tutkimus voi

olla tietoa ja sen hyödyntämistä, kehittämistä tai luomista koskevaa tutkimusta.

Osaaminen voidaan nähdä myös strategisena kilpailutekijänä joko yksilö- tai orga-
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nisaatiolähtöisesti. Osaamista ja tietoa sekä niiden kehittymistä voidaan tarkastella

myös oppivan organisaation kautta. (Hyrkäs 2009, 19.)

Raasumaa (2010, 54) määrittelee tutkimuksessaan osaamisen johtamisen olevan,

käsitteellinen, ei-fyysinen ilmiö, joka ei ole missään valmiiksi kirjoitettuna, puhuttu-

na tai toimittuna ja alati näkyvissä. Käytännöllisessä mielessä osaamisen johtami-

nen on erityinen osa johtamisen ammattitaitoa. Erityisesti painottuvat yksilöiden ja

yhteisöjen oppimisen edistäminen sekä tiedon ja innovaatioiden jakamisen tehos-

taminen. Hän ryhmittelee osaamisen johtamisen perusopetuksessa viiteen pää-

luokkaan: ammatillisen kasvun tukemiseen, koulun sisäisen yhteistyökulttuurin

kehittämiseen, koulun pitkäjänteiseen kehittämiseen, sidosryhmäyhteistyön hoita-

miseen ja aktiivisen oppimisen johtamiseen.

Viitalan määrittelemät neljä ulottuvuutta sekä erityisesti Raasumaan malli osaami-

sesta perusopetuksessa muodostavat taustan tämän pro gradu -tutkielman osaa-

misen johtamisen määrittämiselle.

1.2 Uudistumiskyvykkyyden keskeiset käsitteet

Pöyhönen (2005) määrittelee organisaation uudistumiskyvyn perustuvan olemassa

olevan tiedon kehittämisen ja laajentamisen lisäksi uuden tiedon luontiin. Yrityksen

uudistumiskyvyn kolme keskeistä elementtiä ovat Pöyhösen mukaan; älyllinen

pääoma (intellectual capital), tietojohtaminen (knowledge management) ja strate-

ginen johtaminen (strategic management).

Organisaation uudistumiskyky jäsentyy Kiannon (2008a) mukaan kuuden päätee-

man avulla. Nämä ovat vuorovaikutteisuus, ajan hyödyntäminen, oppimismyöntei-

syys, strateginen kyvykkyys, johtajuus ja tiedon johtaminen.

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään organisaation uudistumiskykyä Kiannon

jaottelun mukaisesti.
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1.3 Perusopetuksen koulu instituutiona

Tässä tutkimuksessa perusopetuksen koulu rajataan tarkoittamaan kunnan ylläpi-

tämää oppilaitosta, joka järjestää opetusta oppivelvollisille oppilaille perusopetus-

lain mukaisesti. Opetukseen mukaan luetaan yleis- ja erityisopetuksen lisäksi joi-

denkin koulujen palvelutehtävään kuuluva esi- ja/tai lisäopetus.

Suomessa perusopetukseen kuuluu vuosiluokat ensimmäisestä yhdeksänteen.

Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetuksesta huolehtii yleensä luokanopetta-

ja, joka opettaa useampia aineita, jopa kaikkia. Aineenopettajat opettavat kolmella

ylimmällä luokalla. Koulun resurssit ja palvelutehtävä määrittävät yhdessä opetta-

jien, sekä luokan- että aineenopettajien, määrän lisäksi myös muun opetustyön

toteuttamiseen osallistuvan henkilöstön määrän. Perusopetuksen opetushenkilös-

töön kuluu opettajien lisäksi erityisopettajia, erityisluokanopettajia, tuntiopettajia ja

rehtoreita. Lisäksi henkilöstöön kuuluu erilaisia opetuksen tukipalveluja tarjoavia

henkilöitä, kuten vahtimestareita, talonmiehiä, kanslisteja, koulunkäyntiavustajia,

siivoojia, ruokahuollon henkilöstöä, terapeutteja, kuraattoreita, lääkäreitä ja ter-

veydenhoitajia. (Raasumaa 2010, 39.)

Perusopetuslaissa ja opetussuunnitelman perusteissa on määritelty perusopetuk-

sen tehtävä kansallisella tasolla. Voimassaolevan perusopetuslainsäädännön (Pe-

rusopetuslaki 1998) mukaan opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua

ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, edistää sivis-

tystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä antaa oppilaille elämässä tarpeelli-

sia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan

perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sen lisäksi perusopetuksella on se-

kä kasvatus- että opetustehtävä. (Opetushallitus 2004, 12.)

Suomen koulujärjestelmän historialliset vaiheet vaikuttavat perusopetuksen kou-

luihin edelleen. Suomalaisen koululaitoksen kehittymisessä koko koulutus on jo

varhain nähty tietoisesti enemmän yhteiskunnan asiaksi kuin vain yksilöiden ja

perheiden omaksi asiaksi (Lehtinen 2004). 1970- luvulla peruskouluorganisaatioita

kehitettiin keskusjohtoisesti. Peruskoulujärjestelmän vakiinnuttamisvaiheen 1972–

1977 jälkeen vahva keskusjohtoisuus ja hallinnon hierarkkisuus jatkui 1980- luvun
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puoliväliin. Kunnille ja peruskouluille lähetettiin velvoittavia määräyksiä ja ohjeita

silloisen Kouluhallituksen toimesta. Kouluilla vieraili tarkastajia lääninhallitusten

kouluosastoilta valvomassa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kansal-

listen määräysten toimeenpanoa. (Antikainen 2002, 19; Mustonen 2003.)

1980-luvun puolivälin jälkeen on ollut pyrkimyksenä pedagogisen tavoiteohjauksen

lisääminen ja johdonmukainen kansallisen normiohjauksen keventäminen sekä

purku. Lisäksi perusopetuksen koulujen toimintaan ovat olennaisesti vaikuttaneet

rahoitusjärjestelmien uudistaminen ja opetussuunnitelmien perusteellinen uudis-

taminen. (Mustonen 2003; Tukiainen 1999.)

Lukuisista uudistuksista huolimatta peruskoulun yhteiskunnallinen perustehtävä on

säilynyt muuttumattomana 1970-luvulta saakka. Keskeisenä tavoitteena perusope-

tuksessa ovat edelleen korkean sivistystason ylläpitäminen ja koulutuksen laadun

parantaminen. (Tukiainen 1999, 6.) Lisäksi perusopetuksen koulujen sisäisessä

toiminnassa on havaittavissa yhtenäisiä, lähes koko peruskoulun olemassaolon

ajan vallinneita hallinnollis-mekanistisia piirteitä, vaikkakin koulukohtainen päätän-

tävalta on lisääntynyt. Edelleen oletetaan oppilaiden oppimisen tapahtuvan pää-

osin formaaleissa, ajallisesti rytmitetyissä ja paikallisesti säädetyissä, oppimista-

pahtumissa. Luokat ja ryhmät, joissa oppiminen toteutuu, määritellään pääsään-

töisesti syntymävuoden mukaan. (Suoranta 2002, 35–36.)

Raasumaa (2010) toteaa, että perusopetuksen oppilaitokset myös yksilöllistyvät ja

muuttuvat voimakkaasti. Myös Valtioneuvoston hyväksymän kehittämissuunnitel-

man kansallisena koulutuspoliittisena tavoitteena on ollut päätösvallan hajauttami-

nen ja paikallisen vastuun lisääminen. Tällainen muutos näkyy monin tavoin kou-

lun johtamisessa. Vastuu henkilöstön osaamisen kehittämisestä on siirtynyt koulun

tasolle. Henkilöstön osaamisen johtamisessa on rehtorilla keskeinen rooli. (Raa-

sumaa 2010, 40.)
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1.4 Tutkimuksen aihe ja tutkimusongelma

Tutkielman tavoitteena on tarkastella miten perusopetuksen koulun uudistumisky-

vyn eri osa-alueita voidaan edistää osaamisen johtamisen menetelmillä. Tutkimus

rajataan Espoon suomenkielisen tulosyksikön peruskouluihin. Osaaminen perus-

opetuksessa perustuu Vesa Raasumaan (2010) tekemään väitöskirjatutkimuk-

seen. Tutkielman osaaminen perusopetuksessa osio etenee otsikointia myöten

Raasumaan määrittelemien asiakokonaisuuksien mukaan. Organisaation uudis-

tumiskyky jäsentyy Kiannon (2008a) määrittelemien kuuden pääteeman avulla.

Tutkimuskysymyksenä tässä pro gradu -tutkielmassa on:

Miten osaamisen johtamisella edistetään oppilaitoksen uudistumiskykyä?
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2 OSAAMISEN JOHTAMINEN

2.1 Osaamisen johtamisen määritelmät ja elementit

Osaamisen johtaminen on käsitteenä moniulotteinen, osittain vakiintumaton. Yh-

teisenä määritelmänä on ajatus, että osaamisen johtamisella pyritään hyödyntä-

mään ja kehittämään organisaation osaamisvarantoja sekä luomaan uusia. Monel-

la eri tieteenalalla heräsi kiinnostus 1980- ja 1990 lukujen vaihteessa tiedon,

osaamisen ja oppimisen hallinnasta. (Lönnqvist ym. 2007.)

Osaaminen ja tieto nähdään merkittävänä organisaation tuloksellisuuteen vaikut-

tavana tekijänä (esim. Prahalad & Hamel 1990). Organisaation menestyminen

edellyttää, että tietoa ja osaamista osataan luoda, kehittää sekä hyödyntää. Tämä

puolestaan edellyttää osaamisen johtamista (Hyrkäs 2009, 15.)

Hyrkäs (2009) määrittelee osaamisen johtamisen toiminnaksi, jolla kehitetään yksi-

löiden ja organisaatioiden osaamisen lisäksi organisaation yhteistyövalmiutta. Li-

säksi osaamisen johtamisessa huomioidaan strategiset tavoitteet, jotka organisaa-

tiolle on asetettu.

Monilla teoreettisilla alueilla keskustellaan tiedosta ja osaamisesta sekä niiden

strategisesta hyödystä. Hyrkäs (2009) mainitsee keskeisimmiksi liiketaloustie-

teen/strategisen johtamisen näkemyksen, tietopohjaisen käsityksen organisaatios-

ta (knowledge-based view KBV), human resource management HRM:n ja strategi-

sen johtamisen tutkimuksen, erityisesti osaamispohjaisen strategisen johtamisen

ja organisaation oppimisen kirjallisuuden. Knowledge management (KM) on vakiin-

tunut kansainvälisessä kirjallisuudessa osaamisen johtamista kuvaavaksi termiksi.

Näkökulmaa osaamisen johtamiseen antaa myös oppivan organisaation tunnus-

merkkien tarkastelu. Oppiva organisaatio on Garvinin (1993, 80) mukaan ” organi-

saatio, jolla on kyky luoda, hankkia ja siirtää tietoa sekä muuttaa omaa käyttäyty-

mistään uuden tiedon ja uusien käsitysten mukaiseksi.”
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Tunnusmerkkeinä oppivalle organisaatiolle voidaan pitää seuraavia toimintatapoja

- järjestelmällinen ongelmanratkaisu

- uusien menetelmien kokeileminen

- omista kokemuksista ja menneisyydestä oppiminen

- muiden kokemuksista ja parhaista menetelmistä oppiminen

- koko organisaation nopea ja kattava tiedonkulku. (Garvin 1993.)

Knowledge management termi viittaa sekä tietoon, että osaamiseen. Osittain kie-

len tuottamana ilmiönä, suomen kielessä, osaamisen johtaminen ja tietojohtami-

nen ovat eriytyneet omiksi termeikseen. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa

tietojohtamisen ja osaamisen johtamisella ei välttämättä ole eroa. (Hyrkäs 2009.)

Osaamisen ja tiedon johtamiseen voidaan erottaa erilaisia näkökulmia tarkastelta-

essa tietojohtamisen kirjallisuutta. Kolme selkiyttävää kohtaa Tuomen (1999) mu-

kaan ovat:

- organisaation kyvykkyyttä koskeva tarkastelu (mitä johdetaan ja mitä tavoitel-

laan)

- organisatorista kehitystä ja strategiaa koskeva tarkastelu (millaisia prosesseja

johdetaan)

- organisaation informaatiojärjestelmiä ja informaation prosessointia koskeva tar-

kastelu (millä välineillä johdetaan).

Samansuuntaista jaottelua esittävät Kakabadse, Kakabadse ja Kozumin

(2003,79), jotka esittävät osaamisen johtamiseen (knowledge management) kuu-

luvan mm. työntekijöiden ymmärtämisen, ihmisten vuorovaikutuksen merkityksen

ymmärtämisen, prosessien optimoinnin ja kytkemisen strategiaan, kyvykkyyksien

rakentamisen sekä osaamisen ja tiedon koodaamisen ja esille saamisen.

Suomessa osaamisen johtamisesta keskusteltaessa puhutaan usein myös tieto-

johtamisesta. Vastaavasti osaamisen johtaminen ja knowledge management voi-

daan nähdä samana asiana. Virkkunen (2002, 11) kääntää ”knowledge manage-

ment” termin suoraan osaamisen johtamiseksi, vaikka puhuukin systeemisestä

organisaation tietämyksen ja osaamisen kehittämisestä. Osaamisen johtamisen

kehittämistyön painopiste on siirtynyt olemassa olevan tiedon hallinnasta uuden

osaamisen tuottamiseen. (Virkkunen 2002.) Hong ja Ståhle (2005) käsittelevät
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osaamisen johtamisen ja tietojohtamisen systeemistä integraatiota, käsitteen

knowledge and competence management kautta.

Osaamisen johtamisessa on tärkeää, että organisaation visiosta, strategiasta ja

tavoista lähtien määritellään organisaation ydinosaaminen sekä muu tarvittava

osaaminen. Kokonaisuutta tulee kehittää systemaattisesti. (Sydänmaalakka 2002,

18.) Viitala (2002, 184) toteaa osaamisen johtamisen olevan yleisote johtamiseen,

ei niinkään erillinen johtamistoiminnan alue tai keinovalikoima. Osaamisen johta-

misessa organisaatioita tarkastellaan kokonaisuutena, strategista näkökulmaa

painottaen. Tällöin kohteena voi olla organisaation ydinkyvykkyys, strategiset pro-

sessit, organisaation informaatiojärjestelmät sekä muut tiedon johtamista tukevat

rakenteet. Osaamisen johtaminen on osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä organi-

saation tavoitteiden saavuttamiseksi. (Viitala 2002, 15.)

Osaamisen johtaminen tulee sitoa osaksi strategiaprosessia, jo siksi, että se on

pitkä, vuosittain toistuva oppimisprosessi. Organisaation osaamisen johtamisen

avulla strategiasta johdetut osaamisen kehittämishaasteet viedään yksilötasolle.

(Sydänmaalakka 2002, 161.)

Kun osaamisen johtamisen lähtökohdaksi määritellään tavoiteltavan osaamisen

sisältö, organisaation visio, strategia ja tavoitteet sekä työn edellyttämän ammatti-

taidon vaateet muodostavat osaamisen johtamiseen vaikuttavat elementit. Osaa-

misen johtamisella on tavoitteena organisaatiolle hyödyllisen osaamisen hankkimi-

sen lisäksi jatkuva osaamisen ja kehittämisen säilyttäminen (kuvio 1). (Sydänmaa-

lakka 2002, 122; Viitala 2002, 49.) Ydinosaaminen eli osaaminen, joka luo kilpai-

luetua johdetaan organisaation visiosta, strategiasta ja tavoitteista. Ydinosaamiset

konkretisoidaan organisaation eri tasoille osaamisiksi ja osaamisalueiksi. Osaa-

miskeskuksella, joka voi olla jokin organisaation osasto, esim. talousosasto, on

erityisosaamisen lisäksi oltava kykyä luoda lisäarvoa. (Sydänmaalakka 2002, 122–

123.)
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Kuvio 1 Osaamisen johtamisen viitekehys (Sydänmaalakka 2002, 123)

Osaamisen johtaminen tapahtuu tietyssä toimintaympäristössä. Olennaista on

määritellä osaamisen kysynnän ja tarjonnan lisäksi yleinen koulutustarjonta. Näi-

den tekijöiden avulla määritellään organisaation osaamisstrategia eli miten hanki-

taan nyt ja tulevaisuudessa tarvittava osaaminen. Osaamisen kehittäminen orga-

nisaatiossa on koulutuksen lisäksi rekrytointia, tehtävänkiertoja, partnership- ja

verkostotoimintaa ja jossain tilanteissa jopa yritysostoja. (Sydänmaalakka 2002,

124.)

Kun osaamiskeskustasolla on määritelty toiminnalle tärkeä kriittinen osaaminen,

selvitetään nykyinen osaaminen ja verrataan tilannetta tavoitteisiin. Tästä kokonai-

suudesta muodostuu osaamiskeskuksen kehityssuunnitelma. Kehityssuunnitel-

massa määritellään miten osaamista tullaan kehittämään jatkuvan osaamisen ke-

hittämisen varmistamiseksi. Osaamiskeskuksen ja yksilöiden kehityssuunnitelmat

kytketään toisiinsa suunnittelu- ja kehityskeskustelujen avulla. (Sydänmaalakka

2002, 124.)

Strategista osaamista käsitellessään Skyrme (2000) viittaa myös knowledge lea-

dership – käsitteeseen. Käsitteet eroavat toisistaan sillä perusteella, että tieto ja
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tietämys käsitetään eri lailla. Leadership-käsite viittaa kokemukseen, että osaami-

nen on ihmisissä. Viitala (2002, 194) määrittelee knowledge leadership – käsitteen

tutkimuksensa perusteella seuraavanlaisesti:

”organisaation oppimista edistävä johtajuus (knowledge leadership) on johtamista,

jossa esimies alaistensa kanssa selkiyttää osaamisen kehittymisen suuntaa, luo

oppimista edistävää ilmapiiriä yhteisössään ja tukee ryhmä- ja yksilötason oppi-

misprosesseja. hän tekee sen ennen kaikkea luomalla refleksiivistä keskustelua

sekä jatkuvaa oppimista tukevia järjestelmiä ja toimintamalleja yhdessä alaistensa

kanssa. Hän innostaa alaisiaan jatkuvaan omaehtoiseen kehittymiseen myös

omalla esimerkillään.”

2.2 Osaamisen johtamisen tutkimus ja käytännöt julkisella sektorilla

Viime vuosituhannen lopulla julkisella sektorilla alettiin kiinnostua strategisesta

henkilöstöjohtamisesta. Sitä käsiteltiin tärkeänä osana tulosjohtamista. Henkilöstö-

tilinpäätöksiin liitettiin tietoa ja koottua aineistoa henkilöstön osaamisen kehittymi-

sestä, työkyvystä ja tyytyväisyydestä.  (Niiranen, Stenvall, Lumijärvi, Meklin & Vari-

la 2005.)

Julkisella sektorilla osaamisen johtaminen, osaaminen ja kompetenssit on nähty

2000- luvun menestystekijöiksi. Tulevaisuuden arviointi, kyky ja tahto tehdä prio-

risointeja sekä laaja ja syvä näkemys organisaation suorituskyvystä ja henkilöstön

osaamisesta ovat tärkeimpinä painotusalueina. Julkisessa johtamisessa palvelu-

prosessien sujuvuus ja palvelujen laatu ovat keskeisiä toimintojen ohjaajia. Perus-

taa julkiselle johtamiselle luovat oikeusvaltioperusta, tuloksellisuus- ja laatuajattelu

sekä prosessi- ja yhtymäjohtaminen. (Määttä & Ojala 1999, 17–20.)

Syväjärvi ja Stenvall (2003) tuovat tutkimustuloksissaan esille, että asiantuntijan

organisaatiokäyttäytyminen edellyttää hallinnolta mm. osaamisen johtamista. Tar-

kasteltaessa osaamisen johtamista organisaationkäyttäytymisen kannalta, keskity-

tään erityisesti yksilöiden ja tiimien kompetenssien hallintaan.
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Jalonen (2007) on tutkinut osaamisen johtamista ja kunnallista päätöksentekoa,

tutkimalla tieto- ja kommunikaatioprosessien merkitystä päätöksen teon valmiste-

lutyön ja luovuuden yhteensovittamisessa.

Osaamisen strategisen johtamisen eroja yksityisten ja julkisten organisaatioiden

välillä tutkinut Ollila (2006) on tutkimuksessaan painottanut roolien merkityksen

lisäksi myös työnohjauksen merkityksen kehitystä johtamistyössä. Tutkimuksen

tuloksena muodostetun osaamisen strategisen johtamisen hallinnan mallin keskei-

sinä ulottuvuuksina ovat inhimillinen, sosiaalinen ja rakenteellinen ulottuvuus.

Osaatko- hankkeen loppuraportissa tuodaan esiin, että kuntien tuloksellisuutta

luodaan osaamisella. Tämä edellyttää ihmisten välistä yhteistyötä ja moniulotteista

arviointia. Taloudellinen ja tekninen arviointi ei riitä, arvioinnissa tarvitaan laaja-

alaisuutta. Myös henkilöstö tulee sitoa mukaan arviointityöhön. (Niiranen & Laulai-

nen 2006.)

Kartuke-tutkimusohjelman loppuraportissa, johon myös Osaatko-hanke kuuluu,

todettiin osaamisen johtamisen liittämisen strategiaan vaativan enemmän käytän-

nön toteutuksia. Yhteistyö ja vuorovaikutus eri tahojen kanssa ja yhteiset tavoitteet

edesauttaisivat määrittämään niihin tarvittavaa osaamista. Linkki osaamisen joh-

tamisen ja tuloksellisuuden arvioinnin välillä tuli tutkimuksessa selkeästi esille. Kun

halutaan parantaa tuloksellisuutta on huomioitava:

- ajan järjestäminen strategiselle yhteistyölle

- yhteisen näkemyksen löytäminen (puhutaanko samoista asioista)

- tuloksellisuuden arvioinnin hyödyn kokeminen. (Laulainen 2006).

Haasteena julkiselle sektorille sovellettaessa osaamisen johtamisessa on suori-

tuskyky ja sen johtaminen, koska julkisissa organisaatioissa on korostettu suori-

tuskyvyn johtamista. Julkisia organisaatioita on siis pyritty arvioimaan tulosten pe-

rusteella, syötteet (resurssit) näkökulma on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kun

tiedot ja taidot eli henkilöstöresurssit ja niiden tuloksekas johtaminen, ovat osaa-

misen johtamisen keskeisiä osia, herää kysymys, miten resurssit ja tulokset tulevat

huomioiduksi. Toisin sanoen miten suorituskyvyn johtamisen ja osaamisen johta-

misen näkökulmat voidaan yhdistää. (Hondeghem 2002.)



22

3 OSAAMINEN PERUSOPETUKSESSA

Tutkimuksessa yhtenä tavoitteena on kuvata perusopetuksen koulussa toimivien

opettajien osaamisen johtamista. Tässä luvussa tarkastellaan aineettoman pää-

oman olennaisten osien, osaamisen ja osaamisen johtamisen kautta osaamisen

ulottuvuuksia opetussektorilla.

Oppilaitoksen johtaminen koostuu hallinnollisen johtajuuden lisäksi pedagogisesta

ja tietoperusteisesta johtamisesta. Osaamisen johtaminen liittyy läheisesti laaja-

alaiseen pedagogiseen johtamiseen. (Alava, Halttunen & Risku, 2012.)

3.1 Koulu organisaationa

Sosiaalisena organisaationa koulu on verrattavissa muihin työelämän organisaati-

oihin. Koululla on myös omia erityispiirteitä. Lainsäädäntö ja erilaiset säännökset

ohjaavat koulun toimintaympäristöä, eikä sillä ole autonomiaa kaikissa itseään

koskevissa asioissa.  Toisaalta koulun ja koulutuksen historia on tuottanut vain

koululle ominaisia tapoja ja rituaaleja. (Helakorpi 2001a; Mustonen 2003, 37.)

Kouluissa virallisia hierarkiatasoja on vähän, funktionalistisessa mielessä koulut

siis ovat matalia organisaatioita. Suomessa kuntaorganisaatiot vastaavat lähes

kaikista perusopetusta antavista kouluista. Näin ollen koulun toimintaedellytyksiin

vaikuttaa ratkaisevasti kunnallisten päättäjien suhtautuminen koulutukseen. Kou-

lun toimintaan ja johtamiseen vaikuttavat välittömästi muutokset kuntataloudessa,

mutta myös yleisessä ilmapiirissä, toimintatavoissa ja arvostuksissa. Jatkuva vuo-

rovaikutus on koulun toiminnan perusta, erilaiset sosiaaliset suhteet määrittävät

koulun arkea poikkeuksellisen voimakkaasti. Yhteiskunnassa koululta odotetaan

esimerkillisyyttä. (Helakorpi 2001a; Mustonen 2003, 37; Raasumaa 2010, 40–41.)

Perusopetuksen yhteiskunnallisesta asemasta ja tehtävästä johtuen koulua voi-

daan tarkastella samanaikaisesti sekä suljettuna että avoimena organisaationa.
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Oppilaan ja huoltajan tarkastelukulmasta koulun voi nähdä suljettuna ja säännök-

sillä määriteltynä hallinnollisena pakkojärjestelmänä. Sen olemassaolo perustuu

itsestään selvään ja turvattuun olemassaoloon. Tarkasteltaessa koulua suljettuna

organisaationa, koulun autonomisuutta vahvistaa opettajan itsenäinen luokkahuo-

netyöskentely. Koulun ollessa tällainen suljettu ja riippumaton organisaatio, sen ei

juurikaan tarvitse huolehtia talouden voimavarojen riittävyydestä, toiminnan laadun

kehittymisestä tai asiakaskeskeisyydestä.  Koulua voidaan ja kannattaakin tarkas-

tella myös avoimena organisaationa. Koulu toimii muuttuvassa yhteiskunnassa

alati lisääntyvien sidosryhmien kanssa. Lisäksi kouluun kohdistuu vaatimuksia sen

laajasta tilivelvollisuudesta ja tulosvastuusta. (Raasumaa 2010, 40.)

Koulun avoimet toimintaperiaatteet tukevat sen perustehtävää, joka muodostuu

kirjoittamattomasta sopimuksesta kouluinstituution ja ympäröivän yhteiskunnan

välillä (Berg, Csikszenmihalyi & Nakamura 2003,42). Näin ollen kouluista muodos-

tuu verkosto-organisaatioita, monimutkaisine ja hitaasti ratkaistavine ongelmineen.

Helakorpi (2006) toteaa perusopetuksen koulujen sulautuneen oppilaitosverkos-

toihin, joissa perinteiset koulumuotojen rajat ylitetään, jotta pystyttäisiin vastaa-

maan paikallisiin koulutustarpeisiin.  Tällaisessa toimintaympäristössä koulukoh-

taisten ratkaisujen toteuttaminen ja etenkin yksilöllisten oppimistavoitteiden saa-

vuttamisen mahdollistaminen edellyttävät kouluorganisaatiolta avoimuutta ja jous-

tavuutta. Koulun pedagogiset toimintamallit eivät ole helposti muovattavissa halu-

tun kaltaisiksi. Kuitenkin erilaisiin yhteiskunnallisiin tekijöihin monin tavoin kietou-

tunut koululaitos muovaa itse itsessään pedagogisia uudistuksia. (Ahonen 2008a,

23–24; Mustonen 2003, 39; Helakorpi 2006.)

Opetusministeriö puolestaan tukee kansallisella tasolla yhdenmukaista ja tasa-

arvoista perusopetuksen kehittämistä maan eri osissa. Yksittäisiä peruskuntia laa-

jemmille, koko seutukunnan rakenteita, käytänteitä ja toimintaa kehittäviä hankkei-

ta tuetaan enenemässä määrin Opetusministeriön toimesta. (Raasumaa 2010,

41.)

Peruskouluinstituution muuttumiseen on seudullisen perusopetuksen järjestämisen

ja verkostoistumisen lisäksi vaikuttanut voimakas pyrkimys yhtenäisen perusope-

tuksen vahvistamiseen (Tanttu 2008, 122.)
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Norrenan (2013) mukaan nopeasti muuttuva yhteiskunta haastaa oppisisältökes-

keisen kouluoppimisen. Tulevaisuuden kansalaistaitoja ajatellen on tärkeää val-

mistaa oppilaita taitokokonaisuuksiin, tulevaisuuden taitoihin, kuten tiedonrakente-

luun, ongelmanratkaisuun ja yhteistoiminnallisuuteen. Lisäksi teknologian käyttö-

taito nähdään tärkeänä työkaluna tulevaisuuden kannalta. Vaikkakin kouluihin

kohdistuu muusta yhteiskunnasta suurta muutospainetta, on tulevaisuuden taitojen

edistäminen arvokeskustelua ja yhteistoimintaa koulujärjestelmän kaikilla tasoilla.

3.2 Organisaation aineeton pääoma

Perusopetuksen koulussa johtamisosaaminen jäsentyy tiedon lajien näkökulmasta

monitasoisesti. Yleisten asioiden johtamisosaamisen ja kouluyhteisön kehittä-

misosaamisen perustana on käytännön koulutyössä tosiasiatieto eli informaatio.

Yleisessä ihmisten sekä rehtorin ihmisten johtamisosaamisessa sekä rehtorin to-

teuttamassa kouluyhteisön johtamisosaamisessa painopiste on organisaation

kompetenssiksi ja älypääomaksi nimetyissä tiedon lajeissa. (Raasumaa 2010,

107.)

Aineettomalle pääomalle ei ole olemassa yleisesti käytettyä määritelmää ja siitä

käytetään useita rinnakkaisia termejä, kuten älyllinen tai älypääoma (intellectual

capital), tietopääoma (knowledge assets) ja näkymättömät voimavarat (invisible

assets). Aineeton pääoma, joka koostuu organisaation osaamisesta, maineesta ja

immateriaalioikeuksista, ei ole näkyvää ja se liittyy läheisesti tietoon ja kokemuk-

siin sekä organisaation asiakkaisiin että teknologioihin.  Aineettoman pääoman

vastakohdan muodostavat perinteisen aineellisen pääoman tekijät kuten laitteet ja

kiinteistöt. (Lönnqvist & Mettänen 2003, 25; Ståhle & Grönroos 2000, 9-13.)

Lehtonen (2002, 178–179) esittää organisaatioiden osaamisen eri ulottuvuudet

organisaation kompetenssien yhteydessä kolmen perustekijän kautta. Mallissa

organisaation osaaminen muodostuu sosiaalisen pääoman lisäksi ammatillisen ja

kollektiivisen osaamisen dynaamisena yhdistelmänä.

Kirjavainen (2003, 66–67) luonnehtii organisaation strategista tavoitetilaa käsitteel-

lä kyvykkyys, jolla tarkoitetaan organisaatiolle ominaista tapaa hyödyntää resurs-
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seja haluttujen toiminnallisten tulosten saavuttamiseksi. Näin ollen kyvykkyys on

keskeisesti sidoksissa organisaation strategioihin, menestystekijöihin sekä visioon.

Taatilan (2004, 93) määritelmässä organisaation kompetenssi (organizational

competence) liittyy kiinteästi yhteisöllisen osaamisen käsitteeseen. Kuviossa 2

kuvataan, miten organisaation kompetenssi, pätevyys, koostuu saatavilla olevista

tilannesidonnaisista yhdistelmistä, liittyen yksittäisiin henkilöihin (individuals) ja

organisaation rakenteeseen (structure) sekä omaisuuteen (assets). Lisäksi Taati-

lan määritelmässä organisaation kompetenssi liittyy organisaation sisäisiin kykyi-

hin, joiden avulla voidaan saavuttaa tarkastelijasta riippuvaisia tilannesidonnaisia

tavoitteita.

Näin ollen kompetenssi riippuu kompetenssin arvioijan tavoitteista, koska organi-

saation eri sidosryhmillä on erilaisia tavoitteita organisaatiolle. (Taatila 2004, 69–

93.)

Kuvio 2 Organisaation kompetenssin osatekijät (Taatila 2004, 69)

Lönnqvist et al (2005, 30–32) jakavat aineettoman pääoman kolmeen osa-

alueeseen: inhimilliseen pääomaan, suhdepääomaan ja rakennepääomaan. Inhi-
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millisen pääoman tärkeä osa on organisaation työntekijöiden ja johtajien osaami-

nen. Kuten taulukko 1 osoittaa, inhimilliseen pääomaan kuuluvat myös henkilön

tiedot ja taidot, jotka ovat koulutuksen ja kokemuksen tulosta. Lisäksi yksilöiden

asenteet sekä luovuus ja innovatiivisuus kuuluvat inhimilliseen pääomaan, kuten

myös psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi. Inhimillinen pääoma on henkilöiden it-

sensä omistamaa, joten organisaatio ei voi omistaa tai hallita sitä. (Lönnqvist et al.

2005, 31; Viitala 2005, 99.)

Suhdepääoma on usein organisaation omistamaa, vaikkakin monet siihen sisälty-

vät resurssit, kuten asiakassuhteet, ovat yksittäisten henkilöiden luomia. Suhde-

pääomaan lasketaan kuuluvaksi sidosryhmäsuhteet, maine ja brandit sekä yhteis-

työsopimukset. Rakennepääomaan sisältyvät organisaation omistamat immateri-

aalioikeudet, dokumentoitu tieto sekä käytetyt teknologiat. Lisäksi arvot, kulttuuri ja

työilmapiiri sekä prosessit kuuluvat rakennepääomaan. Vaikkakin rakennepääoma

muodostuu organisaation omistamista asioista, myös ne ovat useimmiten työnteki-

jöiden luomia. Rakennepääomaan liittyville asioille ominaista on pysyvyys. Yksit-

täisen työntekijän lähteminen ei välttämättä vaikuta, sillä rakennepääoman muo-

dostuminen ja siihen liittyvien osa-alueiden muuttaminen saattaa kestää useita

vuosia. (Lönnqvist et al. 2005, 31.)

Taulukko 1 Aineettoman pääoman osa-alueet (Lönnqvist et al 2005, 31)

Perusopetuksen koulussa organisaation kompetenssi ja aineeton pääoma liittyvät

sekä rehtorilta että työyhteisöltä edellytettävään ihmisten johtamisosaamiseen ja

koko kouluyhteisön kehittämisosaamiseen. Kuten yrityksissä, oppilaitoksenkin pä-

Inhimillinen pääoma Suhdepääoma Rakennepääoma
- Osaaminen
- Henkilöominaisuu-

det
- Asenne
- Tieto
- Koulutus

- Suhteet asiakkaisiin
- Suhteet muihin si-

dosryhmiin
- Yhteistyösopimukset
- Organisaation mai-

ne/imago
- Brandit

- Immateriaali-
oikeudet

- Dokumentoitu
tieto

- Prosessit ja
järjestelmät

- Arvot ja kult-
tuuri

- Työilmapiiri
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tevyys muodostuu saatavilla olevista tilannesidonnaisista yhdistelmistä. Niiden

muodostumiseen vaikuttavat yksittäisten työntekijöiden lisäksi koulun rakenteet ja

käytössä olevat resurssit. Näin ollen ihmisten johtamisosaamisen ja koulun kehit-

tämisosaamisen kannalta olennaista on se, kuinka johtamisvastuussa olevat hen-

kilöt pystyvät tukemaan työyhteisön jäsenten yliammatillisten taitojen kehittymistä.

Tällaisiin oppilaitoksen ydinkyvykkyysalueita vahvistaviin yliammatillisiin taitoihin

lasketaan kuuluvaksi joustavuuden, uuden oppimiskyvyn ja huonojen toimintamal-

lien unohtamisen lisäksi poisoppimisen taito sekä oppilaiden hyvän toteutumista

tukevan kriittisen ajattelun taito. Aineettoman pääoman avulla koulusta muodostuu

kehittyvä yhteisö, jossa yksilöiden osaaminen ja kokemus sekä innovaatiot jalos-

tuvat oppilaita, koulun työntekijöitä ja ylläpitäjää sekä koko yhteiskuntaa hyödyttä-

viksi yhteisiksi toimintatavoiksi. (Raasumaa 2010, 109.)

3.3 Osaamisen pääalueet perusopetuksessa

Raasumaa (2010) määrittelee osaamisen perusopetuksessa kuuteen pääaluee-

seen (kuvio 3) pedagoginen osaaminen, yhteisöllinen osaaminen, ulkoinen yhteis-

työosaaminen, johtamisosaaminen, yksilölähtöinen kehittymisosaaminen sekä yk-

silön osaaminen.
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Kuvio 3 Osaaminen perusopetuksessa (Raasumaa 2010, 81)

3.3.1 Pedagoginen osaaminen

Perusopetuksessa olennaisinta osaamista on pedagoginen osaaminen, joka koos-

tuu sekä opettamisen että kasvattamisen osaamisesta. Opettaminen voidaan ja-

kaa aineenhallintaan ja opetusmenetelmien osaamiseen. Aineenhallinnalla tarkoi-

tetaan perustietojen hallintaa ja riittävän syvällistä tuntemusta opetettavassa ai-

neessa. Näiden lisäksi tarvitaan myös olennaisen tiedon tunnistamisen taitoa. Ai-

neen hallinnan ohella tarvitaan opetustaitoa, joka mahdollistaa tietojen ja taitojen

välittymisen oppilaille.

Opetusmenetelmien osaamiseen katsotaan sisältyvän erilaisten oppilaiden ja ope-

tusryhmien opettamisen, motivoinnin ja ryhmänhallinnan lisäksi älyllisen haastami-

sen taito. Opetusmenetelmien osaaminen mahdollistaa opetus- ja ryhmänmuodos-

tusmenetelmien käytön ja muuntautumiskyvyn oppilaiden tarpeiden mukaan sekä

uusimman opetusteknologian hyödyntämisen opetustyössä. Pedagoginen osaa-

minen ilmenee siis taitona nähdä oppimistapahtumat kokonaisvaltaisesti. Työsken-

telyn johtaminen ja organisoinnin hallitsemisen taidot erilaisissa tilanteissa kuulu-

vat myös pedagogiseen johtamiseen. (Raasumaa 2010, 81.)
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Kasvatusosaamiseen kuuluvat taidot kohdata lapset erilaisissa kasvatus- ja ope-

tustilanteissa heidän yksilöllisen kasvun vaiheet huomioiden. Auktoriteetin ottami-

nen ja kasvatuksellisten pelisääntöjen laatiminen ja toteuttaminen lasketaan myös

kuuluvaksi kasvatukselliseen osaamiseen. Kasvatusosaaminen tukee oppilaan

eheää kehitystä ja tukeutuu perheiden kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön.

(Raasumaa 2010, 81–82.)

Kasvatus ja opetus voidaan nähdä sisäkkäisinä ja erottamattomina ilmiöinä. Leino

ja Leino (1997,13–20) käyttävätkin kasvatuksesta ja opetuksesta ilmiöt yhdistävää

käsitettä pedagogiikka. Kasvatus ja opetus muodostavat pedagogisen osaamisen

ytimen perusopetuksen koulussa (Raasumaa 2010, 85.)

Pedagogisen osaamisen kehittäminen edellyttää tiivistä vuoropuhelua yksilön

osaamisen, yhteisöllisen osaamisen ja pedagogisen osaamisen välillä. Vuoropu-

helun avulla henkilökohtainen tietoisuus opetus- ja kasvatuskäytänteistä syvenee,

ja työvuosien aikana hankittu kokemustieto työstyy ymmärrykseksi ja uuden oppi-

misen lähtökohdaksi. (Raasumaa 2010, 86.)

Opettajien tiedeperusteinen koulutus muodostaa pedagogisen osaamisen perus-

tan. Peruskoulutuksessa omaksutut tiedot ja taidot sekä asenteet muovautuvat

toimiviksi työskentelytavoiksi vasta kehittyvän koulun kasvatus- ja opetuskäytän-

teissä. Näin ollen pedagogiselle osaamiselle tyypillinen elinympäristö on oppiva

yhteisö. Oppivassa kouluyhteisössä aikuisten välinen hyvä vuorovaikutus ja tiivis

yhteistyö muodostavat perustan oppilaiden oppimiselle ja kasvulle. Oppivassa

kouluyhteisössä koko henkilökunta sekä oppilaat ovat valmiita jakamaan tietonsa,

taitonsa ja osaamisensa. Lisäksi myös huoltajilla on tärkeä osuus oppilaiden op-

pimiseen ja kasvuun liittyvän toiminnan suunnittelussa. (Raasumaa 2010, 89.)

3.3.2 Yhteisöllinen osaaminen

Kouluorganisaatiossa tieteenalapohjaisten oppiaineiden yksilöllistä hallitsemista

pidetään opettajan asiantuntemuksen perustana. Opettajalta vaaditaan myös ope-

tustaitoa opettaa tiedot ja taidot oppilaille sekä enenemässä määrin kykyä toimia
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erilaisissa tiimeissä muiden opettajien ja muun henkilökunnan kanssa oppilaitok-

sen toiminnan kehittämiseksi. Toisaalta erilaisuus ja opettajien monipuolinen asi-

antuntemus oikein hyödynnettynä antavat tiimityölle voimaa. (Helakorpi, Juuti, &

Niemi 1996,165–167.)

Yhteisöllinen osaaminen on pedagogisen osaamisen ohella olennaista perusope-

tuksessa.  Yhteisöllinen osaamien perustuu toisten työn arvostamiselle, johon si-

sältyvät toisten kunnioittaminen, erehtymisen salliminen sekä työtovereiden mieli-

piteiden ja erilaisten toteuttamistapojen ja hyväksyminen. Empaattisuus, toisten

huomioiminen ja kannustaminen ovat myös työyhteisön yhteisöllistä osaamista.

Kyky toimia joustavasti, kyky ratkoa yhdessä havaittuja ongelmia, vuorovaikutus-

taidot ja ryhmätyötaidot sekä laaja-alainen ihmissuhdeosaaminen ovat mukana

yhteistyötaidoissa. (Raasumaa 2010, 89–90, Aho 2002, 23.)

Ryhmätyötaidoissa korostuu kyky työskennellä ryhmässä ja tiimissä kaikkien hen-

kilökuntaan kuuluvien kanssa. Lisäksi ryhmätyötaitoa on hyödyntää tarjolla olevaa

monniammatillisuutta. Yhteisöllistä osaamista ovat myös perusopetuksessa koulun

toiminnan kannalta tarpeellisten sopimusten ja sääntöjen laatiminen ja niiden nou-

dattaminen. (Raasumaa 2010, 89–98.)

Raasumaan (2010, 90–93) tutkimuksen mukaan osaamisen esilletuomisen taito

kuuluu myös yhteisölliseen osaamiseen. Vuorovaikutussuhteet sekä koulun sisällä

että sen ulkopuolella luovat pohjan osaamisen esille tulolle. Erikoisosaamisen tun-

nistaminen niin oman kuin toistenkin sekä osaamisen esittely ja jakaminen kuulu-

vat yhteisölliseen osaamiseen. Erilaiset osaamiset on vielä osattava yhdistää hyö-

dyntämään yksilöä, työyhteisöä ja koululaitosta. Yhteistoiminnallisen osaamisen

kannalta on olennaista, että opettajat kykenevät ja haluavat soveltaa osaamista

myös käytännössä.

3.3.3 Ulkoinen yhteistyöosaaminen

Ulkoisessa yhteistyöosaamisessa opetushenkilöstön aktiivinen mukanaolo koulun

lähiyhteisössä koulun edustajina sekä työ- että vapaa-ajalla on tärkeää. Yhdistys-
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toiminta, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallisen elämän aktiivinen

seuranta ovat nekin ulkoista yhteistyöosaamista. Sidosryhmäyhteistyö kuuluu pe-

rusopetuksen koulun ulkoiseen yhteistyöosaamiseen. Sen lähtökohtana ovat kou-

luyhteisön ulkopuolisten mahdollisuuksien ja resurssien tunnistaminen. Yhteistyötä

tekevien verkosto-organisaatioiden osaamisen kehittämisessä kumppaneiden

kuunteleminen, vastavuoroinen avoimuus, luottamus ja yhteisymmärrys ovat toi-

minnan lähtökohtana. Tällöin voidaan rakentaa perustoimintaa täydentäviä pitkä-

kestoisia kumppanuussuhteita. Koulun opetusmenetelmien pitkäkestoinen kehit-

täminen, koulun ja lähiympäristön yhteistyön kehittäminen ja verkostomaisesti toi-

miva oppilashuolto ovat esimerkkejä pitkäkestoisista kumppanuussuhteista. (Raa-

sumaa 2010, 98–104.)

Helakorven (1996, 18–19) mukaan perusopetuksen koulu voi toimia osana organi-

saatioverkostoja ja osaamisklustereita. Oppimiskeskuksessa, joka toimii yhteistyö-

verkostona, hyödynnetään ympäröivän yhteiskunnan mahdollisuuksia. Tällöin osa

oppilaiden opiskelusta voidaan toteuttaa koulun ulkopuolella, kuten esimerkiksi

lähialueen työpaikoilla.

Yhteistyöverkostoissa toimiminen edellyttää henkilöstöltä verkostoitumista. Vas-

tuuta on jaettava koko organisaatiolle. Hajautettu osallistuminen erilaisiin koulun

kehittämishankkeisiin mahdollistaa osallistumisen samanaikaisesti monien koulun

osa-alueiden kehittämiseen. Mikäli koulu epäonnistuu suhdetoiminnassa, saattaa

se menettää luotettavuutensa esim. kunnan koulujen muodostamassa oppilaitos-

populaatiossa. Suhdetoimintaosaamisen merkitys korostuu yksittäisen koulun

kannalta kriittisissä tilanteissa, joita ovat esim. kouluverkon saneeraus- ja uudel-

leenjärjestelytilanteet. (Raasumaa 2010, 103–104.)

Verkosto-organisaatiolle on ominaista etsiä ratkaisuja tietotulvan kohtaamiseen ja

jäsentämiseen. Myös koulun toimintaan kuuluu tiedonhallintaosaamista. Koululta

vaaditaan taitoa ottaa käyttöön informaatio- ja viestintäteknologian mahdollisuuk-

sia tietojen hyödyntämisessä ja jakamisessa. Informaatioteknologiaa voidaan hyö-

dyntää myös korkeaan luottamukseen perustuvassa sidosryhmäyhteistyössä.

(Raasumaa 2010, 101–104.)
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3.3.4 Johtamisosaaminen

Perinteisesti johtaminen jaetaan kahteen ulottuvuuteen ihmisten johtamiseen (lea-

dership) ja asioiden johtamiseen (management). Tämä perusjaottelu on kansain-

välisesti käytössä myös oppilaitosjohtamisen teorioissa (Dimmock & Walker 2000,

143).  Mäkelän (2007,199) perusopetuksen rehtorin työtehtäviin keskittyvässä tut-

kimuksessa rehtorin tehtäväkenttä jaetaan hallinto- ja talousjohtamiseen, pedago-

giseen johtamiseen, yhteistyöverkostojen johtamiseen sekä henkilöstöjohtami-

seen.

Väitöskirjassaan Raasumaa (2010, 104–105, 130) tunnistaa kolmenlaista perus-

opetuksessa tarvittavaa johtamisosaamista, asioiden ja ihmisten johtamisen lisäksi

tarvitaan kouluyhteisön yleistä kehittämisosaamista. Kolmijaossa nähdään yhtäläi-

syyksiä Yuklin (2006, 66) tehokkaan johtamiskäyttäytymisen malliin, joka koostuu

tehtäväsuuntautuneesta johtamisesta (task-oreinted behaviors), vuorovaikutus-

suhdesuuntautuneesta johtamisesta (relations-oriented behaviors) ja muutossuun-

tautuneesta johtamisesta (change-oriented behaviors).

Asioiden johtaminen

Perusopetuksen koulussa asioiden johtamisosaamiseen määritellään kuuluvaksi

yleisten erilaisten asioiden järjestely- ja organisointitaidon lisäksi toiminnan seu-

rannan ja arvioinnin taito. Lisäksi erilaisten kehitysprosessien ja projektien hallin-

nan osaaminen sekä hankkeiden edistymisen varmistaminen ovat osa asioiden

onnistunutta johtamista. Riittävän juridiikan ja hallinnon osaamisen lisäksi ohjeiden

ja toimintaan liittyvän tukimateriaalin laatiminen lasketaan kuuluvaksi asioiden joh-

tamiseen. Rehtori on hallinnollisista asioista vastaava esittelijä, päätöksentekijä ja

päätösten toimeenpanija. Onnistunut asioiden johtaminen edellyttää perusopetuk-

seen liittyvää tiedonhallintaa.  Lisäksi rehtorin asioiden johtamisosaamiseen kuu-

luvat sekä kiinteistön- ja taloudenhoitoon että erilaisten resurssien hankkimiseen

liittyvä osaaminen. (Raasumaa 2010, 105.)

Ihmisten johtaminen

Ihmisten johtamisen osaaminen sisältyy yleiseen johtamisosaamiseen. Ihmisten



33

johtamisen osaamisen keskeisiä alueita ovat oppimista edistävän ja avoimen toi-

mintakulttuurin luomisen lisäksi hyvä ihmistuntemus sekä ryhmä- ja tiimitoiminnan

ohjaamisen kyky. Ihmisten johtaminen edellyttää muutoksen johtamisen taidon ja

yhteisen arvopohjan, tavoitteiden ja me hengen luomisen kykyjen lisäksi taitoa

motivoida, innostaa ja sitouttaa työntekijöitä sekä jokaisessa yksilössä olevien ky-

kyjen tunnistamisen taitoa. Piilevän ja näkyvän osaamisen esilletulon mahdollista-

va ja osaamisen kehittymistä tukeva ihmisten johtamisen taito ovat olennaista

osaamista perusopetuksessa. Yhteisöä on kyettävä johtamaan tasapainoisesti ja

kestävästi etsimällä oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin. Rehtorin tulee jakaa johta-

juutta ja tukea henkilöitä, joille vastuuta on delegoitu. Tämän lisäksi rehtorin on

luotettava henkilöstöönsä sekä oltava myös itse luottamuksen arvoinen. (Raasu-

maa 2010, 105–106.)

Ihmisten johtaminen on keskeinen osa rehtorin työtä. Ihmisten johtamisessa ko-

rostuvat vuorovaikutus ja arkinen läsnäolo. Rehtorin on oltava työssään henkilös-

tön kuuntelija ja keskustelukumppani sekä tasapuolinen vierellä kulkija sekä tar-

peiden tunnistaja. Rehtorin on pystyttävä tarjoamaan tukea kannustamalla henki-

löstöään ammatilliseen kehittymiseen ja kouluttautumiseen. Erityisen tärkeää on

huolehtia kaikille opetus- ja kasvatusvastuussa oleville henkilöille heidän tarvitse-

mansa tuki oppilaiden kasvatustyöhön. (Raasumaa 2010, 105–106, 267.)

Kouluyhteisön kehittäminen

Kouluyhteisön kehittämisosaamiseen, joka liittyy yleiseen johtamisosaamiseen,

sisältyy taito löytää yhdessä henkilöstön kanssa kokonaisnäkemys koulun perus-

tehtävästä, visioista, profiloitumisesta ja kehittämisstrategioista. Lisäksi taitoon

kuuluu myös toimia yhteisten linjausten mukaisesti. (Raasumaa 2010, 106.)

Helakorven (1996, 51) mukaan opettajan ammatissa tieteenalapohjaisen oppiai-

neen hallitsemisen lisäksi on kyettävä kehittämään oppilaitoksen toimintaa. Lisäksi

opettajalla, sekä rehtorilla, tulee olla käsitys oppimisesta, opettamisesta ja johta-

misesta, koska oppilaitoksen sisällä ammattiryhmien työ ja asiantuntijuus ovat eri-

laisia (kuvio 4). Asiantuntijaorganisaatiossa ymmärrys eri ammattikuntien työstä ja

sen vaatimuksista mahdollistaa asiantuntijuuden monipuolisen hyödyntämisen.
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Kuvio 4 Rehtorin ja opettajan asiantuntijuus (Helakorpi 1996, 51)

Kuten kuvio 4 osoittaa rehtorin toimintaprofiilissa keskeiseksi osa-alueeksi nousee

edellytys uuden kulttuurin luomiseen ja kehittämiseen sekä symbolisena keula-

hahmona toimimiseen. Rehtorin toiminta koulun arjessa on näkyvää ja henkilöstöä

perustehtävän toteuttamiseen kannustavaa. Käyttäytymisellään rehtori symboloi

työyhteisön yhteisiä sopimuksia. Uutta kulttuuria luova rehtori vahvistaa koulun

arvoja ja uskomuksia sekä kulttuurinäkemyksiä, jotka antavat koululle omaa, ainut-

laatuista identiteettiä. (Raasumaa 2014, 11.)

Kuvio 5 Rehtorin toimintaprofiili (Raasumaa 2014, 11: Sergiovanni, T. 1999, Lea-
dership and Excellence In Schooling)

Kouluyhteisössä rehtorin näkemys kokonaisvaltaisesta johtamisesta edellyttää

suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä. Rehtorin tulee kehittää koulua yh-
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teistyössä henkilöstön kanssa. Kehitystyön linjausten perustuessa opetussuunni-

telmaan linjattuihin periaatteisiin, rehtori huolehtii kehitystyön johtamisella työyh-

teisön toimintakyvyn lisäksi pitkällä aikavälillä tapahtuvasta työyhteisön kehittämi-

sestä. Rehtorin on myös pystyttävä luomaan erilaisia mahdollisuuksia osaamisen

ilmentymiseen työyhteisössä. (Raasumaa 2010, 106.)
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4 OSAAMISEN JOHTAMISEN KEINOT PERSUSOPETUKSESSA

Viitala (2002) jakaa tutkimuksessaan osaamisen johtamisen neljään ulottuvuuteen:

oppimisen suuntaamiseen, oppimisprosessin tukemiseen, oppimista edistävän

ilmapiirin luomiseen ja esimerkillä johtamiseen. Kolme ensimmäistä kuvaavat esi-

miehen johtamisen kohteita ollen johtamisen varsinaisia ulottuvuuksia. Neljäntenä

ulottuvuutena oleva esimerkillä johtaminen on luonteeltaan erilainen, koska esi-

mies johtaa omalla esimerkillään ilman, että se olisi tarkoituksellista johtamista.

Oppimisen suunnan selkeyttäminen ulottuvuus sisältää johtamistoiminnan sen

osan, jolla esimies käsittelee asioita, jotka vaikuttavat hänen henkilökuntansa

osaamisen kehittämisen tarpeisiin, tavoitteisiin ja suuntaviivoihin. Tavoitteiden

määrittämistä ja toiminnan arviointia tukevien foorumeiden luomisen kautta esi-

mies vahvistaa varsinaisen toiminnan ohjaamisen ohella osaamisen kehittämisen

suuntaa. (Viitala 2002, 188.)

Toiminnan ja sen edellyttämän oppimisen suuntaamisen toteutuminen edellyttää

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa asioiden käsittelyä työyhteisössä. Organisaation

tavoitteiden ja toiminnan arviointien kautta määritellään toiminnan ohjaamisen ja

osaamisen kehittämisen suuntaa sekä kehys oppimisprosesseille. Yhteiset kes-

kustelut selkiyttävät suunnan sisältöjä ja korostavat niiden asemaa johtamistyön

keskeisenä välineenä. Esimies myös luo toimintamalleja ja rakenteita, jotka var-

mistavat, systematisoivat ja kehittävät oppimista edistävää keskustelua työyhtei-

sössä. Esimerkkeinä ovat yhteiset arviointi- ja kehityskeskustelut sekä suunnitte-

lupalaverit. Lisäksi esimiehen tehtävänä on varmistaa oppimiselle tarpeelliset re-

surssit. (Viitala 188, 192.)

Oppimisprosessin tukemisen ulottuvuus on osaamisen johtamisen tärkeä kohde ja

esimiestyön ydin. Se sisältää asioita, jotka kuvaavat esimiehen perehtymistä ryh-

mänsä ja alaistensa osaamisen määrittelyyn, kehittämisen tukemiseen ja suun-

taamiseen keskittyen sekä ryhmän kokonaisosaamisesta huolehtimiseen että yksi-

lön kehittymisen tukemiseen. Oppimisen suuntaamisen ulottuvuuden sisältämät
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asiat tuottavat kehyksen oppimisprosesseille. Hyvää ilmapiiriä voidaan pitää edel-

lytyksenä oppimisprosesseille. (Viitala 2002, 192.)

Oppimista edistävän ilmapiirin luominen ulottuvuus käsittää koko työyhteisön ilma-

piirin kehittämisen lisäksi esimiehen ja hänen alaistensa välisten vuorovaikutus-

suhteiden rakentamisen. Viitala (2002, 189–192) korostaa erityisesti ilmapiirin

luomisen merkitystä oppimista edistävänä johtamisen osa-alueena.

Otalan (2008, 278–279) mukaan oppimismyönteinen kulttuuri rakentuu ilmapiiristä

ja luottamuksen kulttuurista, joka innostaa ja energisoi ihmisiä uteliaisuuteen, kan-

nustaen heitä hakemaan uutta tietoa ja uudenlaisia ratkaisuja. Tällaisessa toimin-

takulttuurissa virheet nähdään oppimismahdollisuuksina ja ne käsitellään avoimes-

ti sekä ratkaisukeskeisesti.

Esimerkillä johtaminen kuvaa esimiehen suhtautumista omaan työhönsä ja kehit-

tymiseensä. Ulottuvuuden sisältöä kuvaa sitoutuminen, joka näkyy esimiehen si-

toutumisena muutoksiin sekä oman ammattitaidon kehittämisen lisäksi innostuk-

sena työhön. (Viitala 2002, 190.)

Esimerkkinä ja roolimallina toimiminen oman osaamisen kehittämisessä tarkoittaa

Otalan (2008, 258) mukaan sitä, että esimies itse on jatkuvasti valmis oppimaan

uutta ja jakamaan omaa osaamistaan sekä kyseenalaistamaan tietämystään, val-

mis kysymään muiden mielipidettä ja muuttamaan omaansa tarvittaessa.

Ahonen (2008a, 167) määrittelee suomalaisen koulun johtajuuden sosiaalisesti

rakentuvaksi ja kontekstisidonnaiseksi. Raasumaan (2010) tutkimuksen mukaan

osaamisen johtaminen on, käsitteellinen, ei-fyysinen ilmiö, joka ei ole missään

valmiiksi kirjoitettuna, puhuttuna tai toimittuna ja alati näkyvissä. Hän ryhmittelee

osaamisen johtamisen kuvion 6 mukaisesti viiteen pääluokkaan: ammatillisen kas-

vun tukemiseen, koulun sisäiseen yhteistyökulttuurin kehittämiseen, koulun pitkä-

jänteiseen kehittämiseen, sidosryhmäyhteistyön hoitamiseen ja aktiivisen oppimi-

sen johtamiseen. (Raasumaa 2010, 54, 139–141.)
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Kuvio 6 Osaamisen kehittämisen ja johtamisen keinot perusopetuksessa (Raasu-
maa 2010, 140)
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Oppilaitoksen osaamisen johtaminen kytkeytyy ensisijaisesti ihmisten johtamiseen

ja liittyy läheisesti laaja-alaiseen pedagogiseen johtamiseen. Laaja-alainen peda-

goginen johtaminen muodostuu osaamisen ja oppimisen johtamisesta kuviossa 7

esitetyllä tavalla. Raasumaan (2010, 273–275) tutkimuksen perusteella laaja-

alainen pedagoginen johtaminen toteutuu kahden pääulottuvuuden toimijoiden

itsesäätelyyn vaikuttamisen ja dynaamisen vuorovaikutuksen edistämisen kautta.

Kuvio 7 Osaamisen johtaminen laaja-alaisena pedagogisena johtamisena (Raa-
sumaa 2010, 275)

4.1 Osaamisen ja oppimisen johtaminen

Perusopetuksen kontekstissa Raasumaa (2010, 262) yhdistää ja sisällyttää Viita-

lan mallin esimerkillä johtamisen rehtorin itsensä johtamisen teemaan ja oppimi-

sen suuntaamisen yksilön voimaatumisen edistämiseen sekä luovan oppimiskult-

tuurin vahvistamiseen. Oppimisprosessien tukeminen nähdään toteutuvaksi luo-
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malla oppimista tukeva infrastruktuuri. Perusopetuksessa kouluyhteisön yksi-

löidenvälisen toiminnan lujittaminen viittaa oppimisen edistävään ilmapiirin luomi-

seen. Verkostoissa oppimisen ohjaamisen merkitys on viime vuosien aikana muo-

dostunut perusopetuksen rehtorin työssä keskeisimmäksi osaksi opettajien osaa-

misen johtamista. Viitalan mallissa verkostoissa oppimisen ohjaamista ei mainita.

(Raasumaa 2010, 261–263.)

Helakorpi (2005, 153–158) jäsentää asiantuntijan osaamisen muodostuvan sub-

stanssiosaamisesta (yksilöllinen ydinosaaminen), työyhteisöosaamisesta (organi-

saation osaaminen), kehittämisosaamisesta (strateginen osaaminen) ja kehitty-

misosaamisesta (metakompetenssi). Helakorpi (2006, 163–174) tiivistää Raasu-

maan (2010) tutkimuksen mukaisesti opettajan asiantuntijuuden koostuvan peda-

gogisesta osaamisesta, substanssiosaamisesta, työyhteisöosaamisesta ja kehit-

tämisosaamisesta.

Helakorven (2005, 157) yleisen asiantuntijuuden jäsennystä vertailtaessa Raasu-

maan (2010) perusopetuksen osaamisen jaotteluun, voidaan huomata, että johta-

misosaaminen ja ulkoinen yhteistyöosaaminen eivät painotu olennaisina asiantun-

tijuuden alueina. Helakorven (2006, 163–174) esittelemässä opettajan asiantunti-

juudessa johtamisosaaminen ei ole määritelty omaksi osa-alueeksi. Lisäksi yksilön

osaaminen on sisällytetty yleiseen kehittämisosaamiseen.

Raasumaan (2010, 261) määrittelee tutkimuksessaan osaamisen johtamisen op-

pimisen ja inhimillisen kasvun myötä kehittyväksi osaamisen johtamiseksi. Näin

ollen osaamisen johtamisen yhteydessä on käsiteltävä myös oppimisen johtami-

sen kysymyksiä. Osaamisen johtajana perusopetuksen rehtorilta edellytetään, yk-

silöiden, ryhmien ja kouluyhteisön johtamistoiminnassa kouluyhteisöä ympäröivien

yhteistyöverkostojen huomioimista. Osaamisen johtaminen perusopetuksessa voi-

daan siis määritellä olevan eri toimijoiden oppimisen johtamista monimuotoisessa

johtamiskontekstissa.
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4.1.1 Ammatillisen kasvun tukeminen

Perusopetuksen koulussa osaamisen kehittämisessä keskeiseksi määritellään

ammatillisen kasvun ja työssäoppimisen tukeminen. Viitala (2002,166) tunnistaa

yleisiksi osaamisen johtamisen elementeiksi esimiestyössä oppimisen suuntaami-

sen ja oppimisprosessin tukemisen. Oppimisen suuntaamiseen hän liittää tavoit-

teiden määrityksen, laadun arvioinnin ja oppimista tukevien mahdollisuuksien luo-

misen. Yksilön kehittymisen tukemisen ja ryhmän kokonaisosaamisesta huolehti-

misen hän määrittää kuuluvaksi oppimisprosessin tukemiseen. Perusopetuksen

koulussa ammatillisen kasvun tukeminen nähdään toteutuvan monipuolisten dia-

logisten keskustelujen, asioiden syvällisen pohtimisen ja säännöllisen työskentelyn

arvioinnin avulla. (Raasumaa 2010, 235–237.)

Ammatillisen kasvun tukeminen perusopetuksessa edellyttää yksilöiden ammatilli-

sen kehitysvaiheen tuntemisen lisäksi työntekijöiden sisäisen motivaation hyödyn-

tämistä. Tällaisessa tilanteessa opettaja tulee mieltää itseohjautuvana, kehitys-

mahdollisuuksia omaavana oppijana, jolloin tärkeä ammatillista kasvua tukeva op-

pimistapa on työpaikalla tapahtuva informaali oppiminen (Vaherva 1998, 214–

220). Opettajan kokonaisvaltaisen kehittymisen voidaan siis sanoa aina viime kä-

dessä olevan yksilön itsensä vastuulla. (Ruohotie & Honka 2003, 30.)

Opettajan ammatillisen kasvun kannalta tarpeellisen tuen oikea ajoitus on merkit-

tävässä asemassa.  Esimerkiksi uran alkuvaiheessa olevalle opettajalle hyödyllisiä

pedagogisen osaamisen kehittämistapoja ovat työnohjaus, vertaisoppiminen ja

mentorointi . Vastaavasti laajan työkokemuksen saavuttaneen opettajan ammatilli-

sen kasvun kannalta on tärkeää, että tarjoutuu mahdollisuuksia toimia vastuullisis-

sa tehtävissä koko työyhteisön toimintakulttuurin kehittäjänä. Tällöin saadaan hyö-

dynnettyä työntekijästä itsestään lähtevän henkilökohtaisen ja sosiaalisen voi-

maantumisen prosessin tukeminen. (Raasumaa 2010, 237.)

Perusopetuksen koulussa ammatillisen kasvun lähtökohtana on yksilöiden täysi-

valtainen osallistuminen kouluyhteisön toimintaan sekä tiivis kollegiaalinen yhteis-

työ ja johdon tuki. Näin ollen ammatilliseen kasvuun perusopetuksessa liittyvät

läheisesti myös yhteisöllinen oppiminen ja oppimisen sosiokulttuuriset lähtökohdat.
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Lisäksi oppimisen kannalta keskeisiksi ammatillista kasvua tukeviksi tekijöiksi

muodostuvat hyvä ihmisten ja ryhmän toiminnan tuntemus, tiimioppiminen sekä

yhteisön ekspansiivisen oppimisen lisäksi myös avoin osaamisen jakaminen. Yh-

teisössä olevaa yksilöllistä osaamista saadaan esille osaamiskartoituksen avulla.

Osaamiskartoitus auttaa myös hahmottamaan yhteisön vahvuusalueita sekä nii-

den varaan tukeutuvia kehittymismahdollisuuksia. (Engeström 2004, 12–30; Vail

1999, 16–20.)

4.1.2 Koulun sisäisen yhteistyökulttuurin kehittäminen

Osaamisen kehittymisessä on kyse oppimisesta, joka on keskeinen luonnollisen

sosiaalisen kanssakäymisen avulla kaikissa organisaatioissa syntyvä prosessi.

Kouluyhteisön toimintaan ja kehittymiseen vaikuttavat suuresti pitkän ajan kulues-

sa syntyneet kulttuuriset toiminta- ja ajattelutavat. Ne voivat olla joko muodollisia

tai epämuodollisia. (DiBella 2005, 146–148; Mäkelä 2007, 67.)

Hämäläinen (1986, 87) painottaa epämuodollisen kulttuurin keskeistä merkitystä

kouluyhteisössä. Epävirallisten ohjeiden, tottumusten ja toimintatapojen lisäksi

henkilöiden väliset valtasuhteet ja arvostukset ohjaavat koulun toimintaa, usein

virallisia säädöksiä ja tavoitteita enemmän. Tämän vuoksi yhteistyökulttuurin kehit-

tämisessä on avoimuuden ja asioista puhumisen lisäksi tärkeä panostaa myös

epäitsekkään toiminnan tukemiseen sekä toiminnan kuvaamiseen, unohtamatta

tarvittavaa työtekijöiden perehdyttämistä ja vapaaehtoista yhdessäoloa.

Kollegiaalisen päätöksen teon tukemisella on keskeinen merkitys koulun sisäisen

yhteistyökulttuurin kehittämisessä. Tämä edellyttää yhteistyötä ja toimivaa vuoro-

vaikutusta sekä niiden jatkuvaa kehittämistä. (Newton & Hoyle 1994, 318.) Juuti

(1995,15–21) mainitsee yhteisön vuorovaikutukseen ja erilaisten näkökulmien yh-

teensovittamiseen tarvittavan rehellisyyttä, luottamusta ja avoimuutta. Näillä luo-

daan pohja erilaisuuden hyväksymiselle, luovuudelle ja muutoskykyisyydelle.
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Hakkaraisen ja Longan (2002, 77–81) mukaan kouluun on tärkeä luoda kulttuuri,

joka vaatii ja samalla myös tukee jäseniltään progressiiviseen ongelmanratkaisuun

sitoutumista.

Dibellan (2005, 146–148) mukaan eri yhteisöjen oppimistyylit ovat yksilöllisiä, sillä

organisaation kehittyessä myös oppimisen luonne ja prosessit kehittyvät.

Koulun sisäistä yhteistyökulttuuria kehitettäessä keskeistä on yhteisöllinen oppimi-

nen ja tiimioppiminen. Yhteisöllisessä oppimisessa yksilöltä edellytetään yhteisiin

tavoitteisiin ja jaettuun toiminnan arviointiin sitoutumista. Koulun sisäistä yhteistyö-

kulttuuria kehittävä keskustelu rakentuu yhdessä tapahtuvalle pohdinnalle, ongel-

mien analysoinnille, selitysten vertailuun sekä yhteisten johtopäätösten tekemi-

seen. Tiimioppiminen tähtää kokonaisvaltaiseen tietojen ja taitojen hallintaan sekä

ilmiöiden syvälliseen ymmärtämiseen kehittäen koulun sisäistä yhteistyökulttuuria

avoimen oppimisen ja yhteistoiminnallisuuden avulla (Häkkinen & Arvaja 1999,

209–215; Helakorpi 2001a, 177–179.)

4.1.3 Koulun pitkäjänteinen kehittäminen

Perusopetuksen koulun pitkäjänteinen kehittäminen tähtää kasvatuksen ja opetuk-

sen laadulliseen kehittymiseen. Keskeisenä pyrkimyksenä on yhteistoiminnallisen

toimintakulttuurin ja hyvän vuorovaikutuksen aikaansaaminen. (Kohonen & Leppi-

lampi 1994, 145.)

Duken (2004,29) mukaan koulun pitkäjänteisessä kehittämisessä tärkeitä tekijöitä

ovat muutosprosessien toteuttamisen yhteydessä tavanomaiset tekijät: muutostar-

peiden tunnistaminen (discovery), kehittämistoiminnan tavoitteellinen suunnittelu

(design), aktiivinen kehittämistoiminta (development) ja vakiinnuttaminen (imple-

mentation). Vakiinnuttamisen aikana mahdollistetaan tarvittavien uudistusten toi-

meenpano.

Perusopetuksen koulun pitkäjännitteinen kehittäminen sisältää Yuklin (2006, 302–

307) mukaan monia muutosjohtamiselle tavanomaisia painotuksia, jotka hän pel-
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kistää koko organisaatiota koskeviin poliittisiin toimenpiteisiin sekä ihmiskeskeisiin

toimenpiteisiin. Muutoksen toteuttamista tukevia ja koulun pitkäjänteiseen kehitty-

miseen liittyviä toimenpiteitä, jotka ovat löydettävissä perusopetuksen koulussa,

ovat muutoksiin suhtautuminen, uskallus uudistua, riskinottokyky, tavoitteellisuus,

suunnitelmallisuus, visio- ja strategia työskentely, hanke- ja projektitoiminta, re-

surssien luominen ja suuntaaminen sekä tarvittavan osaamisen hankinta.

Pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta perusopetuksen koulussa on olennaista

tiedostaa yhteisön nykytilan ja kehittämistarpeiden lisäksi sekä toimintakulttuuriset

lähtökohdat että muutoksia tukevat tekijät (Yukl 2006, 289–303).

Fullanin (2005, 14–15) mukaan muutosprosessien toteuttamisessa koulut tulisi

mieltää moraalisina yhteisöinä. Tällöin moraalinen ääni voidaan ankkuroida yhtei-

siin arvoihin, ideoihin ja tavoitteisiin. Tästä näkökulmasta pitkäjänteisen kehittämi-

sen kannalta keskeisiksi tekijöiksi muodostuvat tarpeellisen yhteistyön ja tukikapa-

siteetin luomisen sekä jatkuvuuden turvaamisen lisäksi muutoksen toteuttamisen

monipuolinen seuranta sekä ihmisten yksilöllisen kohtaamisen lisäksi oikeiden

henkilöiden löytäminen koulun kehittymisen kannalta tärkeisiin palvelutehtäviin

(Fullan 2005, 1-27; Yukl 2006, 302–306.)

Sergiovannin (2000, 157–172) luonnehdinnan mukaan koulujen kehittäminen olisi

luontevaa toteuttaa niin, että kouluista luodaan ammatillisia yhteisöjä. Yhteisöjä,

joissa kaikki työntekijät ovat sitoutuneita auttamaan toisiaan ja erityisesti tekemällä

parhaansa lasten hyväksi. Näin ollen perusopetuksen koulun pitkäjänteinen kehit-

täminen toteutuu itseään ruokkivissa yhteisöissä, jotka tuottavat kehittämisen kan-

nalta hyviä ideoita ja lujittavat kehittymistä tukevaa sosiaalista koheesiota (Fullan

2005, 59).

Pitkäjänteisen kehittämisen yhteydessä perusopetuksen koulusta voidaan puhua

myös oppijoiden yhteisönä. Opetus- ja kasvatustyötä tekevässä, luovasti työsken-

televässä oppijoiden yhteisössä sen jäsenet oppivat toisilta ryhmän jäseniltä (Ras-

ku-Puttonen 2006, 122–124).

Yhteisen toiminnan taustalla vaikuttava yhteinen motiivi on yksi yhteisöllisyyden

keskeisenä perustana olevan yhteenkuuluvuuden tunteen vaadittavia perusedelly-
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tyksiä (Hännikäinen 2006, 126–128). Lisäksi toimintaan liittyvä oppiminen mahdol-

listuu yksilöllisten kasvu- ja kehittymistavoitteiden pohjalta ensisijaisesti osallistu-

misen kautta yhteisössä, jossa on kokeneempien yhteisön jäsenten tuen lisäksi

tilaa harjoittelulle (Tynjälä 2004, 133–134).

Perusopetuksen koulun pitkäjänteisen kehittämisen tulee keskittyä syvällisten ja

pysyvien oppimistulosten saavuttamiseen niin yksilö-kuin yhteisötasollakin. Fullan

(2005, 22–24) määrittelee koulun pitkäjänteisen kehittämisen perustaksi jatkuvuu-

den, joka edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja mukautumista sekä syvällisen oppimi-

sen lisäksi kollektiivista ongelmanratkaisukykyä suhteessa monimutkaisiin kehit-

tämishaasteisiin.

4.1.4 Sidosryhmäyhteistyön hoitaminen

Raasumaa (2010, 242) toteaa sidosryhmäyhteistyön olevan yksi olennaisimmista

osaamista kehittävistä osa-alueista perusopetuksen koulussa. Hän tarkoittaa si-

dosryhmäyhteistyöllä aktiivista yhteiskunnallisten tapahtumien ja kehityssuuntaus-

ten seuraamista, toimivaa huoltaja- ja oppilasyhteistyötä sekä oppilaitosyhteistyötä

että koulun ulkopuolista tukipalveluyhteistyötä. Näiden lisäksi sidosryhmäyh-

teisyöhön kuuluvat toimiva yhteistyö elinkeinoelämän ja koulua ympäröivän lähiyh-

teisön kanssa.

Koulun ja työelämän välinen yhteistyö on ollut yksi 2000-luvun merkittävimpiä kou-

lutuspoliittisia keskustelun aiheita ja linjauksia. Pokan (2014, 109) mukaan tämä

on merkki siitä, että suomalainen työnantajapuoli on kiinnostunut koulutuksesta.

Tämän lisäksi koulutuspolitiikan tekijöillä on tapana kuunnella työnantajien viestiä.

Kun globaalissa taloudessa kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy, on koulun ja

työelämänyhteistyössä tavoitteena yhteisen edun toteutuminen. Työelämästä tule-

vat ammattilaiset vierailevat kouluilla kertomassa oppilaille, miten heidän kou-

luosaamisensa todentuu työssä,  ja koululla on mahdollisuus viestittää omia tarpei-

taan työelämän suuntaan. (Pokka 2014, 109.)
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Launonen (2000,18) määrittelee perusopetuksen koulun keskeiseksi tehtäväksi

yhteiskunnan hyvältä kansalaiselta odottamien tiedollisten, taidollisten ja moraalis-

ten valmiuksien edistämisen. Määtän (1999,138) mukaan tämä toteutuu kotien

kasvatustyötä tukemalla, jolloin yhteinen vastuu lapsen kehityksestä tarkoittaa

perheen tekemien valintojen kunnioittamista. Perusopetuksen koulussa huoltajat,

joiden kanssa käytetään tilanteisiin sopivia yhteistyömuotoja, muodostavat keskei-

sen sidosryhmän. Vanhempien tehtävä koulun kasvatustehtävän tukijana on mer-

kittävä. Lisäksi vanhempien kiinnostus lasten koulun käyntiin vaikuttaa sekä kou-

lumenestykseen että myönteiseen suhtautumiseen koulua kohtaan. (Pokka 2014,

32.)

Nousiainen ja Piekkari (2007,22) painottavat oppilaiden täysivaltaista mukaan ot-

tamista koulun toimintaan. Heidän mielestään oppilaiden osallistaminen voidaan

nähdä koko suomalaista yhteiskuntaa kehittäväksi toiminnaksi. Oppilaiden osallis-

tamistoiminnan tarkoituksena on oppilaiden liittäminen tiiviisti koulun toimintojen

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Oppilaiden toiminta ja omat hankkeet

ovat koulun jatkuva uudistamismahdollisuus (Pokka 2014, 34.)

Opettajaverkostoista ja koulutyötä tukevien organisaatioiden välisistä kump-

panuuksista muodostuu tärkeitä perusopetuksen koulujen, lähiyhteisöjen ja opetta-

jien ammattitaidon kehittymistä tukevia sidosryhmiä. Opettajaverkostoista löytyy

opettajien itseohjautuvuutta tukevien toimintatapojen lisäksi vastavuoroiseen yh-

teistyöhön tukeutuvia vertaisryhmiä. Organisaatioiden väliset kumppanuudet muo-

dostuvat yksilöiden välisten, joko institutionaalisten tai ammatillisten, yhteyksien

perusteella (Busher & Hodginson 1995, 329–338; Mullen & Kochan 2000, 183-

197). Suomalaisen kouluelämän vahvuus on sen halu ja mahdollisuus tehdä yh-

teistyötä horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Tällaisen yhteistyön taustalla on vähäi-

nen koulujen välinen kilpailu sekä kyky jakaa positiiviset kokemukset alueellisiksi

tai kansallisiksi kehittämishankkeiksi. (Pokka 2014,111.)

Perusopetuksen koulussa sidosryhmäyhteistyön yhtenä tärkeimmistä tehtävistä

voidaan pitää osaamisen kehittämistä. Perusopetuksen koulussa sidosryhmäyh-

teistyön hoitamiseen liittyvässä oppimisessa saadaan yhdistettyä informaation va-



47

raan perustuva yksilöllinen oppiminen sekä yhteistyösuhteiden varaan rakentuva

sosiaalinen oppiminen. (Raasumaa 2010, 243.)

Mäkelä (2007, 216) käyttää sidosryhmistä nimitystä yhteistyöverkostot perusope-

tuksen rehtorin työkuvan tutkimuksensa yhteydessä. Yhteistyöverkostojen määrä

on oleellisesti lisääntynyt viime vuosien aikana, jonka seurauksena perusopetuk-

sen koulut voidaankin sidosryhmäyhteistyön laajuuden perusteella mieltää verkos-

to-organisaatioiksi. Juuti (2001, 206) mainitsee uudenlaisten verkosto-

organisaatioiden keskeisimmäksi menestystekijäksi yhteistoiminnan. On osattava

yhdistää erilaista osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Luottamus-

pääoma muodostuu keskeiseksi voimavaraksi, koska osaamisen jakamisessa

keskeinen tekijä on yhteistyötahojen molemmin puolinen luottamus. Jotta jaettu

tieto saataisiin kaikkien käyttöön, on verkosto-organisaatioissa johtamisen keskei-

sin sisältö luottamus.

4.1.5 Aktiivinen oppimisen johtaminen

Kuviossa 8 on havainnollistettu perusopetuksen koulun osaamisen johtamisen

olevan tarkoituksellista tai tahatonta toimintaa, johon rehtori osallistuu aktiivisesti

tai passiivisesti. Nämä johtamisen ulottuvuudet ovat nähtävissä päivittäisessä toi-

minnassa samanaikaisesti. (Raasumaan 2010, 244.)
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Kuvio 8 Perusopetuksen rehtori opettajien osaamisen johtajana (Raasumaa 2010,
267)

Tahattoman eli epäsuoran osaamisen johtamisen yhteydessä opettajien osaami-

nen kehittyy piilevästi ilman rehtorin välitöntä osallistumista osaamisen kehittämi-

seen. Tahattoman osaamisen johtamisen yhteydessä rehtorin toiminta on tiedos-

tamatonta ja reaktiivista. Tällainen epäsuora osaamisen johtaminen toteutuu aina

jossakin muodossa jokaisessa peruskoulussa. Tahattoman osaamisen johtamisen

osa-alueita ovat:

- kokemusten hyödyntäminen

- kollegiaalinen yhteistyö koulun sisällä

- koulun ulkopuolisten strategioiden ja hankkeiden toteuttaminen

- yhteistyö perheiden ja koulusta kiinnostuneiden kumppaneiden kanssa.

 (Raasumaa 2010, 266–269.)
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Rehtori pyrkii tukemaan yksilöiden, sekä koulun sisäisten ryhmien että koko koulu-

yhteisön ja koulun yhteistyöverkostoissa tapahtuvaa oppimista ja kehittymistä käy-

tössä olevien osaamisen johtamisen eri keinojen avulla. Tarkoituksellisessa

osaamisen johtamisessa rehtorin toiminta on ennakoivaa ja aikeellista sekä aktii-

vista että näkyvästi ja tietoisesti opettajien osaamisen kehittymisen tukena olemis-

ta. Raasumaa (2010, 267, 269–273) määrittelee tarkoituksellisen osaamisen joh-

tamisen osa-alueet neljään pääkohtaan:

- rehtorin itsensä johtaminen ja yksilön voimaantumisen edistäminen

- kouluyhteisön intersubjektiivisuuden lujittaminen

- oppimista tukevan infrastruktuurin uudistaminen ja progressiivisen oppimiskult-

tuurin vahvistaminen

- verkostoissa oppimisen ohjaaminen.

Tarkoitukselliseen osaamisen johtamiseen sisältyy myös rehtorin tietoisuus epä-

suoran osaamisen johtamisen olemassaolosta ja sen tarjoamien mahdollisuuksien

huomioiminen johtamisessa. Kuviossa 9 on esitetty rehtorin käytössä olevia tarkoi-

tuksellisia ja tietoisia osaamisen johtamisen keinoja aktiivisen oppimisen johtami-

seksi:

- rehtorin itsensä johtaminen

- kuuntelu, rohkaisu ja tukeminen

- palautteenanto, palkitseminen, puuttuminen ja asemavallan käyttö

- johtajuuden jakaminen

- omalla esimerkillä johtaminen

- ohjaaminen ja ryhmien muodostaminen

- henkilöstön hankinta, resursointi ja toimintarakenteiden luominen

- yksilö- ja ryhmäkeskustelujen toteuttaminen

- kasvatukseen ja opetukseen osallistuminen. (Raasumaa 2010, 244–266.)
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Kuvio 9 Perusopetuksen rehtorin käytössä olevia aktiivisen oppimisen johtamisen
keinoja (Raasumaa 2010, 244)
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5 ORGANISAATION UUDISTUMISKYKY

Muutamien viime vuosikymmenten aikana organisaatioita on tarkasteltu tietova-

rantojen, osaamisen ja kyvykkyyksien näkökulmasta. Informaatioyhteiskunnassa

tieto ja osaaminen ovat korvanneet tuotannon mahdollistavan kiinteän pääoman

organisaatioiden tärkeimpänä omaisuutena. Nopeasti muuttuvassa kilpailu- ja toi-

mintaympäristössä, korkeantason osaamisen ylläpitäminen ei riitä, on pystyttävä

jatkuvasti kehittymään ja uusiutumaan. (Kianto 2008a.)

Tietämystä (knowledge), jolla pystyttäisiin varautumaan tulevaisuuteen, perään-

kuulutettiin yrityksiin ja yhteisöihin jo 1950-luvun lopulla. Peter Druckerin mukaan

yhteistyöhön tarvitaan johtajien ja esimiesten lisäksi myös alaisten osallistumista.

Molempien tahojen yhteistyö luo edellytyksiä tämän ajan päätöksille, joilla tulevai-

suuden muutoksiin pystytään varautumaan. (Drucker, 2008.)

Pöyhönen (2005) määrittelee organisaation uudistumiskyvyn perustuvan olemassa

olevan tiedon kehittämisen ja laajentamisen lisäksi uuden tiedon luontiin. Kuten

kuvio 10 osoittaa, yrityksen uudistumiskyvyn kolme keskeistä elementtiä ovat

Pöyhösen mukaan; älyllinen pääoma (intellectual capital), tietojohtaminen (know-

ledge management) ja strateginen johtaminen (strategic management).
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Kuvio 10 Organisaation uudistumiskyvyn kolme elementtiä (Pöyhönen 2004, 17)

Tietojohtamisella varmistetaan tiedon ja osaamisen joustavan määrittelyn lisäksi

niiden ylläpito ja kehittäminen. Strategisella johtamisella mahdollistetaan organi-

saation kestävä menestyminen. Lisäksi strategisen johtamisen tarkoituksena on

löytää suuntia uudistumiselle ja sitä kautta tietopääoman kehittämiselle. Jotta or-

ganisaation uudistumiskyky olisi elinvoimainen, tulee sen älyllistä pääomaa mitata,

vahvistaa ja kehittää. (Kianto 2008a)

Organisaation uudistumiskyvyn kumuloituminen vaatii kaikkien organisaatiotasojen

mukanaoloa. Kaikille, työntekijöistä ylimpään johtajaan, tulisi antaa mahdollisuus

osallistua. (Pöyhönen, 2004; Kianto 2007.)

Uudistumiskykyisessä organisaatiossa innovointi ja jatkuva oppiminen eivät ole

erillisissä tuotekehitysosastoissa, vaan ne ilmenevät koko organisaation laajuudel-

la. Näin ollen kaikkien organisaation jäsenten hiljainen tieto ja organisaation joka-

päiväisten toimintojen kehittäminen nousevat tärkeiksi tekijöiksi. Oppimista ja in-

novointia edistetään luomalla niille sopivia olosuhteita. (Kianto 2008a)

Kuvion 11 mukaisesti organisaation uudistumiskykyä ylläpitävät aktiviteetit (strate-

ginen kyvykkyys, johtajuus, ajan hyväksikäyttö, vuorovaikutteisuus, tiedon johta-

minen ja oppimismyönteisyys) yhdistettynä organisaation aineettomiin tietoresurs-
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seihin (staattinen pääoma) synnyttävät edelleen oppimista ja innovaatioita. Nämä

tuottavat kestävää kilpailu- tai toimintaetua dynaamisessa toimintaympäristössä

toimiville yrityksille ja organisaatioille. (Pöyhönen, 2005.)

Kuvio 11 Uudistumiskyvyn ja staattisen tietopääoman kumuloituminen (Kianto
2014, 7)

Kianto (2008c, 117) määrittelee organisaation uudistumiskyvyn seuraavasti:

”Uudistumiskyky on joukko organisaation ominaisuuksia, joiden turvin organisaatio

tuottaa oppimis- ja innovoimistuloksia, kuten uusia tuotteita, prosesseja, oivalluk-

sia ja siten kykenee sopeutumaan ulkoa tuleviin muutoksiin sekä uudistumaan

sisäisesti. Uudistumiskykyinen organisaatio kykenee kehittämään, muuttamaan,

muokkaamaan ja uudelleen järjestämään resurssejaan, tietopääomaansa sekä

rutiinejaan ja siten menestyy vastaavilla resursseilla varustettua vertaistaan pa-

remmin niin tämän päivän kuin tulevaisuuden haasteiden edessä.”

Aiemmin tässä tutkimuksessa esitetyn määritelmän (esim. Hyrkäs 2009, Viitala

2002) perusteella, jossa osaamisen johtaminen nähdään yksilöiden sekä organi-

saatioiden osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen lisäksi, organisaation yhteis-

työvalmiutta lisäävänä toimintana, strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, on

uudistumiskykyä mahdollista kehittää myös osaamisen johtamisen menetelmillä.
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Uudistumiskykyä kohtaan ilmenee myös muutosvastarintaa. Yleisiä muutosvasta-

rintaa synnyttäviä tekijöitä Kotterin ja Cohenin (2002) mukaan ovat:

1) itsetyytyväisyys vallitsevaan tilanteeseen, joka estää näkemästä tarvetta muu-

tokseen,

2) itsesuojeluvaisto ja paikallaan pysyminen sekä väittely,

3) pessimistinen asenne, joka vaikuttaa muiden organisaatiossa toimivien motivoi-

tumiseen ja sitoutumiseen,

4) avoin kieltäytyminen muuttumasta kaikessa yksinkertaisuudessaan.

5.1 Uudistumiskyvyn osa-alueet

Organisaation uudistumiskyky jäsentyy Kiannon (2008a) mukaan kuuden päätee-

man avulla. Kuvion 12 mukaisesti pääteemat ovat vuorovaikutteisuus, ajan hyö-

dyntäminen, oppimismyönteisyys, strateginen kyvykkyys, johtajuus sekä tietojoh-

taminen.

Kuvio 12 Uudistumiskyvyn osa-alueet (Kianto 2014, 22)
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5.1.1 Vuorovaikutteisuus

Organisaation sisäisten ja ulkoisten suhteiden kautta rakentuvat sen vuorovaikut-

teisuuden tasot. Sosiaalisten suhteiden määrä ja laatu luovat organisaation tieto-

pääomalle ja innovatiivisuudelle kasvualustan. Innovatiivisuus lisääntyy ihmisten-

välisen kanssakäymisen vaikutuksesta. Tieto organisoituu uusiksi ideoiksi ja toi-

mintamalleiksi organisaatiossa tapahtuvan, dynaamisuutta toimintaympäristöön

rakentavan, kommunikoinnin kautta. (Pöyhönen, 2005; Ståhle, Wilenius, 2006,

128–129.) Ilmapiirin luomiseen organisaatiossa tarvitaan Pöyhösen (2005) mu-

kaan luottamusta ja avoimuutta. Myös turvallisuuden tunne ja empaattisuus lisää-

vät vuorovaikutteista ilmapiiriä.

Verkostoitumisen kautta voidaan vahvistaa organisaation osaamista ja kehittämis-

tä. Myös reagointinopeuteen ja liiketoimintamallien sisäistämiseen saadaan vah-

vistusta verkostojen avulla. (Hakanen et al., 2007.)

Verkostomaiset yhteistyömuodot ja suhteet ulkopuolisiin organisaatioihin ovat tär-

keitä myös organisaation uudistumisen kannalta. Luottamusta yhteistyöhön lisää-

vät avoimet ja vahvat yhteydet ulkopuolisiin organisaatioihin. Näin ollen verkosto-

maississa yhteistyömuodoissa yhteinen tiedon luonti, vaihtaminen ja siirtäminen

ovat helpompaa. (Kianto 2008a.)

Kianto (2008b) toteaa sisäisen verkoston ja ryhmien herkkyyden toimivuuden ole-

van tärkeää. Ennen ulkoisten verkostojen kehittämistä, ryhmien tavoitteet ja yhte-

näinen osaamistaso on määriteltävä selkeästi, sillä niillä on tulosta vahvistava vai-

kutus. Innovatiivisten organisaatioiden johtamiskulttuureissa kannustetaan ihmis-

ten väliseen kanssakäymiseen ja sitä kautta avoimeen tiedonsiirtoon. Vastaavasti

tiukan kontrollin ja jäykän johtamisen organisaatiot koetaan vähemmän innovatiivi-

simmiksi. Dynaamisen tiedon tulee kulkea edestakaisin sekä vertikaalisesti että

horisontaalisesti läpi organisaation (Ståhle & Hong, 2002).

SECI- malli (Nonaka et al. 2000; Nonaka & Takeuchi, 1995, 71–74 ) on yksi ylei-

semmistä tiedon luonnin ja siirron malleista. Tiedon konversio sisältää neljä vaihet-

ta. Sosialisaatiossa yksilöllistä hiljaista tietoa muunnetaan kollektiiviseksi yhteisten

kokemusten ja yhdessä tekemisen kautta. Tiedon jakaminen ja siirtäminen edellyt-
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tää läheistä vuorovaikutusta. Tyypillistä sosialisaatiota ovat mestari-oppipoika jär-

jestelyt sekä epämuodolliset tapaamiset. (Nonaka et al. 2001, 14–16.)

Ulkoistamisessa tieto muuttuu hiljaisesta eksplisiittiseksi niin, että muut voivat

ymmärtää ja jakaa sen ryhmän sisällä. Tästä tulee uuden tiedon perusta, jota voi-

daan esittää käsitteinä, malleina ja hypoteeseina. Analogiat ja metaforat sekä dia-

logi edistävät ulkoistamista. (Nonaka et al. 2001, 16.)

Yhdistämisessä eksplisiittistä tietoa muutetaan systemaattiseen ja monimutkai-

sempaan muotoon. Yhdistämällä jo olemassa olevaa tietoa uusilla tavoilla saa-

daan synnytettyä uutta tietoa. Tällainen yhdistäminen tapahtuu ryhmien välillä.

Tietoa siirretään esim. kokouksissa, dokumenteissa, puhelinkeskusteluissa sekä

tietoteknisten välineiden avulla. (Nonaka et al. 2001, 16–17.)

Kuten kuvio 13 osoittaa, sisäistämisessä eksplisiittinen tieto muuttuu tekemällä

oppimisen kautta hiljaiseksi tiedoksi. Hiljaisen tiedon sisäistäminen yksilötasolla

tapahtuu mentaalisina malleina tai teknisenä tietotaitona, knowhow’ na. Sisäistä-

misvaiheella on kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin abstraktista tulee konkreettista, kun

eksplisiittinen tieto ilmaistaan käytännön toiminnassa. Sen lisäksi tietoa sovelle-

taan kokeiluina ja simulaatioina uusissa tilanteissa. Luotu tieto jaetaan koko orga-

nisaatioon. (Nonaka et al. 2001, 17–18.)
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Kuvio 13 SECI-malli ( Nonaka, Takeuchi, 1995) (http://blogs.helsinki.fi/verkkari-
lehti/kirjaston-arjessa-luodaan-ja-prosessoidaan-tietoa)

5.1.2 Ajan hyödyntäminen

Uudistuskykyisen organisaation on toimittava hallitusti rytmissä sisäisten prosessi-

en ja ulkoisten haasteiden synkronoinnissa. Nykyhetken haasteet nopeasti muut-

tuvassa liiketoimintaympäristössä vaativat kykyä osata tuoda tuotteet ja palvelut

oikea-aikaisesti markkinoille. Oikea-aikaisuus on tärkeä innovaatiokyvyn mittari.

Innovaatioprosesseille on varattava aikaa. Liian tiukaksi suunniteltu aikataulu joh-

taa helppoon ja ilmeisimpään ratkaisuun ja estää luovien ratkaisujen mahdollisuu-

den. (Kianto 2008a.)
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5.1.3 Oppimismyönteisyys

”Oli aika jolloin liiketoiminnan ydin oli tehdä voittoa ja tuotteita. Tänä päivänä on

tätä edeltävä, vieläkin tärkeämpi liiketoiminnan ydin, joka on tulla tehokkaaksi op-

pivaksi organisaatioksi. Ei niin, etteikö voitto ja tuote olisi tärkeitä, mutta ilman jat-

kuvaa oppimista voitot ja tuotteet eivät ole enää mahdollisia. Tästä seuraa eris-

kummallinen ajatus: liiketoiminnan ydin on oppiminen - ja kaikki muu on seurausta

siitä.” (Owen 1991.)

Uuden tiedon luomisen ja siten myös uudistumisen perusedellytys on oppiminen,

sillä osaamisvaatimukset organisaatioiden toimintaympäristössä muuttuvat koko-

ajan. Luova, oppimismyönteinen asenne, joka korostaa tiedon luomisen ja oppimi-

sen sekä myös reflektoinnin tärkeyttä, tarvitsee tuekseen selkeitä rakenteita ja

prosesseja. (Kianto 2008a.)

Uudistumiskykyisissä organisaatioissa aito keskustelu erilaisten ihmisten ja näkö-

kulmien kanssa, laajentaa yksilöiden näkemyksiä ja kehittää luovuutta ja ongel-

manratkaisukykyä. Samalla myös tiedonjano lisääntyy. Oppimiseen tulee kannus-

taa kaikkia, organisaation kaikilla tasoilla, jottei siitä tulisi vain tiettyjen henkilöstö-

osastojen tehtävä. (Kianto 2008a.)

Uutta luotaessa tulee hyväksyä epävarmuusalueella toimiminen. Kokeileminen,

keskeneräisten ideoiden esittäminen ja kyseenalaistaminen tarvitsevat hyväksy-

vää ja kannustavaa ilmapiiriä edistääkseen uuden luomista. Myös virheet sekä

epäonnistumiset tulee nähdä tärkeänä voimavarana ja oppina tulevaisuuden toi-

mintaan. Radikaalit innovaatiot edellyttävät irrottautumista vallitsevista ajattelu- ja

toimintamalleista. Tällaisen toimintaa liittyy paljon epävarmuutta ja riskejä, siksi

yrityksen johdon tulisi selkeästi kannustaa uuden oppimiseen. (Kianto 2008a.)

Oppimisen tulee kaikilla organisaation tasoilla olla muutosta suurempaa. Tällainen

tilanne mahdollistaa muutoksen hallitsemisen ja ohjauksen (Sydänmaalakka 2002,

66.)
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5.1.4 Strateginen kyvykkyys

Organisaation kaikilla tasoilla oleva yhteneväinen näkemys organisaation perus-

tehtävästä sekä yhteisesti jaetut visiot, mahdollistavat organisaation kehittymisen.

Tällöin kehittämisen painopisteiden hakeminen helpottuu, organisaation silti säilyt-

täessä joustavuutensa sen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi

tehtävistä suunnan muutoksista huolimatta. (Ståhle & Grönroos, 1999; Pöyhönen

2005.)

Strateginen kyvykkyys muodostuu organisaation perustehtävien, toimintaperiaat-

teiden ja tavoitteiden toimivasta yhteydestä vision ja vahvan identiteetin kanssa.

Toimiva yhteys tulee olla sisäistettynä kaikilla organisaatio tasoilla. Kun visio on

yleisesti hyväksytty ja organisaation jäsenten arvomaailmaan sopiva, se koetaan

innostavana ja motivoi henkilöstöä työskentelemään kohti yhteisesti sovittuja

päämääriä. Joustava strategia selkeyttää yhteisen suunnan mahdollistaen uuden

kehittämisen. (Kianto 2008a.)

Uudistuskykyä tukevassa strategiassa korostuu innovatiivisuus ja proaktiivisuu-

teen kannustaminen, myös riskinotolle annetaan tilaa. Uudistuvat organisaatiot

omaavat kykyä havaita heikkoja signaaleja ja ne seuraavat järjestelmällisesti asia-

kasympäristöstä tulevaa informaatiota uusien toimintamahdollisuuksien kartoitta-

miseksi. Myös samassa toimintaympäristössä toimivia kilpailijoita seurataan sys-

temaattisesti. Organisaation oman toiminnan vertaaminen alansa parhaisiin toimi-

joihin ylläpitää tilannetietoutta ja mahdollistaa korkean tavoitetason. (Kianto,

2008a; Teece et al, 1997.)

Innovaattorit ja radikaalit innovaatiot tarvitsevat liikkumatilaa ja resursseja. Re-

surssien oikea jakaminen vaatii strategista kyvykkyyttä sekä organisaation nor-

maalitoiminnan että kehittämisen ylläpitämiseksi. Innovaattoreille tule mahdollistaa

rutiinityöstä irrottautuminen. Lisäksi tekeminen on konkretisoitava johonkin loppu-

tulokseen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. (Kriegesmann et al., 2005.)
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5.1.5 Johtajuus

Kiannon (2008a) mukaan johtajuuden merkittävimmät ominaisuudet uudistumisky-

kyisessä organisaatiossa ovat kyky johtaa strukturoitua innovaatioprosessia ja ky-

ky rakentaa ja luoda innovatiivisuuteen kannustavat olosuhteet. Oppimis- ja inno-

vaatioprosessit vaativat sekä suunnitelmallista kontrollia että vapautta. Luomisky-

kyä voidaan vahvistaa myös rutiininomaisissa oloissa. Matalan hierarkian organi-

saatioissa, joissa valtuuttaminen, vastuunjakaminen ja toimintavapautta pystytään

jakamaan läpi koko organisaation, luovuudelle on helpompi antaa tilaa. Organisaa-

tion päätöksentekorakenne ja jäsenten selkeät roolit vähentävät pelkoa  kaaokses-

ta ja suuntaavat autonomista toimintaa kohti yhteisiä päämääriä.

Uudistumiskyvyn johtaminen vaatii paradoksaalista tasapainoilua strukturoitujen

standardien ja improvisaatioon energisoivan innovaatiotoiminnan välillä. (Kianto,

2008a; Ståhle & Grönroos, 2000.)

5.1.6 Tiedon johtaminen

Uudistumiskykyiset yritykset omaavat systemaattiset rakenteet ja toimenpiteet tie-

don luomiseen, hankintaan, varastointiin sekä jakamiseen että soveltamiseen. Ta-

voitteena on strategisesti merkittävän tiedon soveltaminen päätöksentekotilanteis-

sa. Tietämysvarannot sisältävät erityyppistä tietoa ja osaamista. Hiljaista tietoa on

sitoutuneena organisaation rakenteisiin ja toimintoihin sekä yksittäisten työnteki-

jöiden osaamisessa ja tietämyksessä. Toimintaohjeet, tietokannat ja arkistot sisäl-

tävät helposti kodifioitavaa eksplisiittistä tietoa. Sosiaalisen kanssakäymisen kaut-

ta on mahdollista vahvistaa sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa. Tiedon johtami-

sen tarkoituksena on saada mahdollisimman suuri määrä organisaation tiedosta

havaittavaan muotoon. (Kianto 2008a; Sydänmaalakka 2002.)
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Dynaamisuus ja proaktiivisuus kuvaavat uudistuskykyisten organisaatioiden toi-

mintatapaa tiedon johtamisessa. Strategisesti tärkeän tiedon ja osaamisen laatu

tulee pystyä tunnistamaan nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden valossa. (Kianto

2008a; Nonaka & Takeuchi 1995; Edvinson & Malone 1997; Sydänmaalakka

2002.)

Sosiaalinen kanssakäyminen ja palautesysteemit sekä tiedonkeräämisen ja varas-

tointiin tarkoitetut tietokoneohjelmat edistävät myös ulkopuolisten signaalien hyö-

dyntämistä tietojohtamisessa. Tieto voi olla vanhaa, uutta tai lainattua, organisaa-

tion kannalta olennaisinta on tarvittavan tiedon saatavuus ja sovellettavuus. (Pöy-

hönen, 2005; Sydänmaalakka, 2002.)
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

6.1 Tutkimusmenetelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa empiiristä aineistoa lähestytään laadullisen tapaus-

tutkimuksen menetelmin. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus vastaa Metsämuu-

rosen (2006, 208) mukaan sellaisiin kysymyksiin, joihin ei voi vastata määrällisesti,

eli kvantitatiivisesti. Hirsjärven et al. (2012, 134–135) mukaan tapaustutkimuksen

tarkoituksena on kerätä yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa jostain yksittäisestä

tapauksesta tai joukosta. Tapaustutkimuksen kohteena on useimmiten yksilö,

ryhmä tai yhteisö, tavoitteen ollessa tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. Tässä pro

gradu -tutkielmassa tutkimuskohteena ovat espoolaisten perusopetuksen koulujen

rehtorit ja koulunjohtajat. Analysoitavana ilmiönä on osaamisen johtamisen keinot

sekä menetelmät oppilaitoksen uudistumiskyvyn edistämiseksi.

6.2 Kohdeorganisaation esittely

Espoon opetushallintoa johtaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, jonka toimi-

alaan kuuluvat varhaiskasvatusta, peruskoulua ja lukiota koskevat asiat. Sivistys-

toimen lautakuntien ja johtokuntien johtosääntö määrittelee lautakunnan tehtävät

(Espoon suomenkielisen opetuksen toimintakertomus 2013, 5).

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen sivistystoimen organisaatiouudistuksen mu-

kaan Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö jakaantuu perusopetuslinjaan, lukio-

linjaan sekä yhteisiä palveluja tuottavaan suunnittelu- ja hallintopalveluihin. Kuvion

14 mukaisesti linjoja johtavat perusopetuslinjan päällikkö, lukiolinjan päällikkö sekä

kehittämispäällikkö. Perusopetuslinjan neljä aluepäällikköä ovat alueensa perus-

opetuksen koulujen rehtoreiden esimiehiä. Aluepäällikkömalli on luotu vastaamaan

Espoon uuden strategian, Espoo-tarinan, sekä uudistuneen johtamiskulttuurin ta-

voitteisiin (Espoon suomenkielisen opetuksen toimintakertomus 2013, 3-9).
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Vuoden 2013 toimintakertomuksen mukaan Espoon kaupunki ylläpitää 78 suo-

menkielistä peruskoulua. Alakouluja on 46, yläkouluja 17, yhtenäisiä peruskouluja

13 ja erityiskouluja kolme. 11 suomenkielisen lukion lisäksi Espoossa on yksi ai-

kuislukio. Espoon suomenkielisissä peruskouluissa opiskeli vuonna 2013 lähes

24 000 oppilasta, joista yläkoulun oppilaita oli noin 7000 ja erityisopetuksessa

opiskeli hieman alle 2000 oppilasta. Espoon päivälukioissa opiskeli noin 4600

opiskelijaa.

Rehtoreita on 80, heistä yhtenäisen peruskoulun rehtoreita on 12. Peruskoulussa

opettajia on noin 2800 ja lukioissa noin 350. (Espoon suomenkielisen opetuksen

toimintakertomus 2013, 7.)

Tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena ovat perusopetuksen normaaliopetusta

tarjoavat koulut, erityskoulut ja lukiot rajataan tutkielman ulkopuolelle.

Espoon suomenkielinen opetus 2014

Perusopetuslinja
Perusopetuslinjan päällikkö

Opetustoimen
johtaja

Johdon tuki
Johdon sihteeri

Viestintä
Taiteen perusopetus

Opetus-
suunnitelman ja

täydennys-
koulutuksen
vastuualue

Opetuspäällikk ö

Espoonlahden
alue

Keski- ja
Pohjois-Espoon

alue

Leppävaaran
alue

Matinkylä-Olarin
ja Tapiolan

alueet

Lukiolinja
Lukiolinjan päällikkö

Opetussuunnitelmatyö
/ kehittäminen

Lukion rehtorit
Lukion opiskelijavalinta

Toiseen asteen ja
korkeakoulu yhteistyö

Suunnittelija

Oppimisteknologian pedagogisen käytön
vastuualue/Vastuualuepäällikkö

Koulutuksen järjestämisen vastuualue
Vastuualuepäällikkö

Tukipalvelujen vastuualue
Vastuualuepäällikkö

Oppilashuollon ja erityisen tuen vastuualue
Vastuualuepäällikkö/Kuraattoripalvelut

Psykologipalvelujen päällikkö
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen

vastuualue
Vastuualuepäällikkö

Suunnittelu- ja hallintopalvelut
Kehittämispäällikkö sekä
hallinnon erityisasiantuntija

Kuvio 14 Espoon suomenkielisen opetuksen organisaatiokaavio Espoon suomen-

kielisen opetuksen toimintakertomuksen 2013 mukaan
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6.3 Otoksen muodostuminen ja tiedonkeruu

Haastateltaviksi kysyttiin erikokoisia kouluja Espoon eri alueilta. Kaikki kysytyt kou-

lut suostuivat haastatteluun. Kouluilta haastatteluun osallistui rehtori tai koulunjoh-

taja. Empiirisen aineiston keräämiseksi saatiin koottua otos, jossa oli edustettuna

pieniä ja suuria oppilaitoksia sekä uusia että pitkään rehtoreina/koulunjohtajina

toimineita henkilöitä. Haastateltavia oli yhteensä 11. Oppilaitoksien oppilasmäärät

vaihtelivat välillä 120–460. Opettajia ja muuta henkilökuntaa oli haastateltavien

oppilaitoksissa noin 15–60. Johtajina haastateltavat olivat toimineet alle kahdesta

vuodesta noin 15 vuoteen.

Metsämuurosen (2006, 234–235) mukaan haastattelu sopii menetelmäksi esimer-

kiksi silloin, kun halutaan kuvaavia esimerkkejä, tulkita kysymyksiä ja täsmentää

vastauksia. Tässä pro gradu -tutkielmassa haastattelut toteutettiin teemahaastatte-

lumuotoisina, koska perusoletuksena oli, että tutkimusalue on haastateltaville vie-

ras. Teemahaastattelussa haastattelun teema-alueet eli aihepiirit ovat tiedossa,

mutta kysymysten tarkka muoto sekä järjestys puuttuvat (Hirsjärvi et al. 2012,

208). Näin ollen haastattelun aikana on mahdollista täsmentää käsitteitä ja tehdä

lisäkysymyksiä sekä selventää saatuja vastauksia ja tehtyjä kysymyksiä.

Tässä tutkimuksessa päädyttiin teemahaastatteluun myös siksi, että teemahaas-

tattelua voidaan käyttää tilanteissa, joissa vastaajien määrä on melko pieni sekä

tilanteissa, joissa selvitetään arvostuksiin liittyviä asioita. Lisäksi Metsämuurosen

(2011, 119) mukaan teemahaastattelua voidaan käyttää tilanteissa, joissa vasta-

uksille toivotaan perusteluja.

Teemahaastattelussa voidaan hyödyntää teemarunkoa, johon Eskolan ja Vasta-

mäen (2007, 37) mukaan sisältyy kolmentasoisia teemoja. Laajat teemat eli aihe-

piirit ovat teemoja, joista on tarkoitus keskustella. Teemarungosta löytyy myös tar-

kentavia apukysymyksiä, jotka mahdollistavat varsinaisen teeman pilkkomisen

pienemmäksi ja helpommin vastattaviksi kysymyksiksi. Teemarungossa voi olla

lisäksi yksityiskohtaisempia pikkukysymyksiä, joita käytetään vain silloin, jos ai-

emmat laajemmat kysymykset eivät ole tuottaneet vastauksia. Haastattelurungon
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ei kuitenkaan tulisi olla yksityiskohtainen kysymysluettelo, vaan enemmänkin tee-

ma-alueluettelo (Hirsjärvi & Hurme 2010, 66).

Haastatteluteemoina ovat organisaation uudistumiskyvyn (Kianto 2008a) kuusi

pääteemaa: strateginen kyvykkyys, vuorovaikutteisuus, ajan hyödyntäminen, op-

pimismyönteisyys, johtajuus, tiedon johtaminen ja niihin vaikuttavat osaamisen

johtamisen keinot sekä menetelmät.

Ennen haastattelua kaikkien haastateltavien kanssa käytiin tutkimuksen päätee-

mat teoriatasolla läpi. Heille selvennettiin ja avattiin organisaation uudistumiskyvyn

osa-alueita haastattelutilanteessa esillä olevien esitysmateriaalien avulla. Lisäksi

läpikäytiin Raasumaan (2010) malli osaamisesta perusopetuksessa. Tietopää-

oman käsitettä tarkennettiin kaaviokuvilla. Haastateltaville kerrottiin ennen haastat-

telun alkua, että haastattelut äänitetään, mutta haastateltavien henkilöllisyys ei tule

ilmenemään tutkimuksessa eikä tulosten raportoinneissa.

Teemahaasteluja tehdessä keskustelu eteni vapaamuotoisesti, vaikka teemat oli-

vatkin ennalta valittuja. Haastattelutilanteissa keskustelu pysyi hyvin valituissa ai-

heissa, osittain tämän mahdollisti valittujen teemojen laajuus ja niiden linkittyminen

toisiinsa monelta ei näkökulmalta. Haastateltavat myös pohtivat laajalti kysymys-

ten teemoja peilaten niihin oman organisaationsa tilaa.

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja niiden kesto vaihteli 45 minuutista

75 minuuttiin. Kysymykset esitettiin suullisesti kysymysten järjestystä vaihdelleen

sen mukaan, miten haastateltavan vastaukset tukivat haastattelijan mielestä haas-

tattelukokonaisuuden etenemistä. Haastateltavat eivät olleet saaneet haastattelu-

runkoa nähtäväksi etukäteen.

Kaikki haastattelut tallennettiin ja litteroitiin. Litteroitu aineisto analysoitiin käyttä-

mällä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi-menetelmässä tutkimusaineistoa tarkas-

tellaan ja läpikäydään tiivistäen, eritellen ja yhtäläisyyksiä sekä eroavaisuuksia

etsien. Sisällönanalyysillä pyritään luomaan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiös-

tä tiivistetty kuvaus, jonka avulla tulokset pystytään kytkemään aihetta koskeviin,

jo olemassa oleviin tutkimustuloksiin ja laajempaan asiayhteyteen. (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 105–110.)
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Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä ai-

neistosta kohti tutkittavan ilmiön käsitteellisempää näkemystä. Aineistolähtöinen

sisällönanalyysin kulun Tuomi ja Sarajärvi määrittelevät kolmivaiheiseksi. Analyysi

alkaa aineiston redusoimisella eli pelkistämisellä. Tutkimukselle epäolennainen

aineisto karsitaan pois. Pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä. Aineiston klusterion-

nissa eli ryhmittelyssä samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdiste-

tään luokaksi. Aineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin

luokkiin. Abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto. Vali-

koidun tiedon perusteella suoritetaan teoreettisten käsitteiden muodostus. (Tuomi

& Sarajärvi 2009, 109–113.)

Teorialähtöisessä eli deduktiivisessa sisällönanalyysissa aineiston analyysin luo-

kittelu perustuu aikaisempaan viitekehykseen. Se voi olla teoria tai käsitejärjestel-

mä. Analyysiä ohjaa käsitekartta tai teema. Ensimmäinen vaihe teorialähtöisessä

sisällönanalyysissa on analyysirungon muodostaminen. Analyysirunko voi olla väl-

jä tai strukturoitu. Strukturoituun analyysirunkoon kerätään aineistosta vain ana-

lyysirunkoon sopivia asioita. Tällöin aikaisempaa teoriaa tai käsitejärjestelmää voi-

daan testata uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113.)

Tutkimuksesta saatua aineistoa ja tuloksia voidaan käsitellä vain näytteenä, koska

haastateltavat edustavat ainoastaan pientä osaa Espoon perusopetuksen kouluis-

ta. Näin ollen aineisto on valikoitunut, eikä siitä voida tehdä kaikkia Espoon perus-

opetuksen kouluja koskevia johtopäätöksiä. Tuloksia on pidettävä suuntaa-

antavina, vain haastateltavien omiin kouluihin yleistettävinä. (Holopainen, Tenhu-

nen & Vuorinen 2004.)

6.4 Reliabiliteetti ja validiteetti

Vaikka tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, tulosten luotetta-

vuus ja pätevyys vaihtelevat. Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta pyritäänkin arvi-

oimaan kaikissa tutkimuksissa. Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus, tarkoit-
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taa sitä, kuinka hyvin mittaustulos on toistettavissa. Reliaabelius tarkoittaa siis tut-

kimuksen tai mittauksen kykyä antaa ei sattumanvaraisia tuloksia. Lisäksi laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen kai-

kista vaiheista. (Hirsjärvi et al. 1997, 226–228; Nummenmaa et al. 1997.)

Validius, eli pätevyys, on toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite. Validiteetilla

tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin

mitata. Mittarit ja menetelmät eivät aina toimi tutkijan haluamalla tavalla. Esimerk-

kinä vaikkapa tilanne, jossa vastaajat ovat ymmärtäneet kysymyslomakkeen ky-

symykset toisin kuin tutkija on ajatellut tai heillä ei ole vastaamiseen riittäviä tieto-

ja. Tutkimuksen validiutta voidaan tarkentaa tutkimusmenetelmien yhteiskäytöllä,

triangulaatiolla. (Hirsjärvi et al. 1997, 226–228; Tuomi & Sarajärvi 2002, 140–146.)
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7 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimus oli laadullinen haastattelututkimus uudistumiskyvyn eri osa-alueiden

edistämisestä osaamisen johtamisen menetelmin Espoon perusopetuksen kou-

luissa. Otokseen valittiin 11 rehtoria/koulunjohtajaa erikokoisista kouluista.

Tässä kappaleessa käydään läpi haastattelujen tulokset. Tavoitteena on tuoda

esille millaisen kuvan haastattelut antoivat osaamisen johtamisen mahdollisuuksis-

ta vaikuttaa perusopetuksen koulujen uudistumiskykyyn.

7.1 Vuorovaikutuksen edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Uudistumiskyvyn kuudesta osa-alueesta vuorovaikutuksen kohdalla tärkeiksi toi-

minnoiksi muodostuvat laaja-alaiset ja monimutkaiset haasteet, jotka edellyttävät

erityyppisen osaamisen ja tiedon kohtaamista sekä uuden tiedon jatkuvaa kehit-

tämistä ja jakamista. Oikean tiedon tai kontaktin löytymistä auttavat organisaation

hyvin toteutetut vuorovaikutteisuutta tukevat rakenteet. (Kianto 2008a)

Rehtorit ja koulunjohtajat painottivat yhdessä tekemisen tärkeyttä. Opettajat toimi-

vat erilaisissa tiimeissä ja työryhmissä. Myös työpari toimintaa kannatettiin, mah-

dollisuuksien mukaan. Tiimeihin tarvitaan johtajuutta, tehtävät ja vastuut pitää olla

selvillä. Tiimeissä on sisäisesti sovittavissa kenellä on lupa käyttää valtaa. Tiimin

sisäiseen keskusteluun tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Monissa kouluissa oli henki-

lökunnan kanssa yhdessä tehdyt vuorovaikutussopimukset joihin kaikki sitoutuvat.

Kirjoitettu vuorovaikutussopimus helpottaa tiiminjohtajan työtä. Epäselvissä tilan-

teissa voidaan vedota yhdessä sovittuihin toimintaperiaatteisiin.

”Tarvitaan vuorovaikutustaitoja keskusteluun.”

”Tiimillä pitää olla selkeä tehtäväkenttä, että tiedetään mitä ollaan tekemässä.”

”Ryhmissä pitää olla nimetty vastuullinen vetäjä joka pitää langat käsissään.”
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”Ryhmille selkeät tavoitteet yhdessä opettajakunnan kanssa, mitä pitää saada ai-

kaan.”

Tiimi rakentaa pelisäännöt, miten meidän tiimi toimii. Tiimeihin sitoutuminen koet-

tiin ongelmalliseksi. Ainoastaan yhdessä koulussa oli mahdollisuus valita osallis-

tuminen tiimeihin täysin oman mielenkiinnon mukaan. Näin ollen tiimien koot myös

vaihtelivat. Yleisesti esim. luokka-aste tai ainejakoiset tiimit ja työryhmät muodos-

tetaan opettajien toimenkuvien mukaan. Isommissa kouluissa on kylläkin mahdol-

lisuuksia, ja siihen aina pyritään, hakeutua itseä kiinnostaviin työryhmiin. Näin ol-

len opettajien osaamista kohdennetaan mielenkiinnon mukaan.

”Porukka on ahkeraa ja hyvin ammatillista.”

Rehtoreiden ja koulunjohtajien näkemysten mukaan tiimeissä ja työryhmissä opet-

tajilla on paremmin mahdollisuuksia osallistua. Isommissa opettajakokouksissa

äänekkäimmät vievät tilaa muilta. Tiimien kautta saadaan työyhteisön käyttöön

enemmän ja monipuolisemmin laajemman työntekijäjoukon ideoita. Tiimien toi-

minnan tehostaminen oli neljässä koulussa kehittämiskohteena.

Tiimien toiminnan tehokkuuteen vaikuttaa paljon koulun tiimien, työryhmien ja

opettajakokouksien aikataulutus. Isommissa kouluissa oli käytössä kolmen viikon

kierros, jossa opettajien ns. yt-ajan, joka on merkittynä työjärjestyksiin, käyttö jaet-

tiin tasaisesti. Monet tiimit ja työryhmät joutuvat etsimään kokoontumisaikansa

tällaisessa pitkässä kierrossa myös muina aikoina. Opettajan työajan määrittele-

minen pääosin opetettavien tuntien mukaan aiheuttaa haasteita tiimityön kehittä-

miselle. Rehtoreista suurin osa oli kokonaistyöajan kannalla tai ainakin myöntyväi-

siä kokeilemaan jotain muuta kuin nykyistä mallia.

”Tiimi on siis kehitysryhmä, joka pureskelee asiaa, jotta se menisi huomattavasti

nopeammin koko porukan kanssa.”

Tiimeissä uskalletaan nostaa kipeitäkin asioita yhteisön pohdittavaksi. Asioita voi-

daan kyseenalaistaa ja korjaavaa palautetta pitää antaa sekä uskaltaa ottaa myös

vastaan. Pienemmissä ryhmissä asioita saadaan ruodittua syvällisemmin kuin ko-

ko työyhteisön kokoontumisissa. Avoimeen vuorovaikutukseen pyritään sekä pie-
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nemmissä ryhmissä että koko työyhteisössä. Rehtorin ja johtoryhmän rooli myön-

teisen ja kannustavan ilmapiirin luomisessa on keskeinen tekijä.

”Rexin vierailu rikkoo tiimin hegemonian. Siellä niillä on oma hierarkia tai juttu. Mä

koen, että tiimeissä puhutut asiat ovat luottamuksellisia.”

Organisaation sisäisen yhteistyön kulmakivenä nähtiin tiimien välinen yhteistyö.

Pienemmissä kouluissa tiimien asiat saadaan koko koulun käyttöön nopeasti. Tii-

mit toimivat omina yksikköinä, kaikilla päämääränä tuottaa toimintoja työyhteisölle.

Isommissa kouluissa ryhmät ja tiimit toimivat oman vastuualueensa toteuttajina tai

vastuuttivat muita mukaan esim. luokka-asteittain. Kaikilla tiimeillä oli toiminta-

suunnitelmat ja aikataulutus, koulun koosta riippumatta.

”Koko ajan pidetään yllä sitä, että kaikilla on pyrkimys siihen parhaaseen. Tiimissä

kasvetaan rauhassa aktiivisuuteen.”

Ulkoiset yhteistyösuhteet oli kaikissa kouluissa määritelty opettajille vastuualueina.

Seurakunnan yhteyshenkilö oli isommissa kouluissa uskonnonopettaja, pienem-

missä alakouluissa yleensä musiikinopettaja, sovittavien musiikkiosioiden helpot-

tamiseksi. Yhtenäiskouluilla oli paljon yhteistyökuvioita lähialueen yritysten kans-

sa. Yleisenä toimintaperiaatteena pidettiin sellaisen rakenteen luomista, että mah-

dollisimman moni koulun henkilökunnasta voisi osallistua ulkoisten suhteiden vah-

vistamiseen. Opettajia kannustettiin lähtemään koulutuksiin näkemään ja avaa-

maan uusia mahdollisuuksia sekä muihin kouluihin, että yhteistyötahoihin. Rehto-

rin rooli oli ulkoisten suhteiden johtamisessa erittäin merkittävä, varsinkin pienissä

ala-asteen kouluissa.

Tiimien sisäiseen ja tiimien väliseen sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden

kanssa tehtyihin muistioihin on lisääntyvässä määrin otettu sähköiset ympäristöt

käyttöön. Sähköisten ympäristöjen hyödyntämisessä oli huomattavia toimintakul-

tuurillisia eroja eri koulujen välillä. Alkuvuodesta 2015 kaikille opettajille Espoon

opetustoimen puolesta hankitut henkilökohtaiset mobiililaitteet mahdollistavat pa-

remmin sähköisten ympäristöjen hyödyntämisen kokouskäytännöissä.
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Organisaation tieto on varastoitunut ihmisiin. Jotta yksilöiden tieto ja osaaminen

siirtyisivät yhteiseksi osaamiseksi, tietoa on jaettava. Tiimien toiminnan johtaminen

on oppilaitoksen uudistumiskyvyn kannalta tärkeää, koska yksilön osaaminen

muuttuu organisaation osaamiseksi, kun ihmiset jakavat, yhdistävät ja kehittävät

osaamistaan yhdessä. Organisaation osaamista tulee tukea ja ohjata. Organisaa-

tiot varastoivat osaamistaan toimintaan, normeihin ja ohjeisiin. Organisaation op-

piminen tapahtuu organisaation jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa, yksilöiden

tieto siirtyy ryhmien osaamiseksi ja sen kautta organisaation toimintakulttuuriin,

järjestelmien ja toimintamallien tasolla tapahtuvaksi kehitykseksi. Tietoa jakavassa

organisaatiossa pystytään rakentamaan yhteisöllisyyttä. Myös avoimuus ja vuoro-

vaikutus lisääntyvät. Jaettu tietämys tuo toiminnalle jatkuvuutta. (Heilmann 2014,

52–61.)

Toimivan tiimirakenteen kehittäminen tukee koulun yhteistyösuhteita. Garvin

(1993,80) määrittelee oppivan organisaation tunnuspiirteiksi kyvyn luoda, hankkia

ja siirtää tietoa sekä muuttaa omaa käyttäytymistään uusien käsitysten mukaisiksi.

7.2 Ajan hyödyntämisen edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Ajan hyödyntäminen on vahvasti sidoksissa tiimien ja työryhmien toiminnan raken-

teisiin. Organisaation uudistumiskykyä tarkasteltaessa ajan hyödyntämisellä tar-

koitetaan organisaation resurssien järkevää ja tehokasta hyödyntämistä. Uudistu-

miskykyinen organisaatio hallitsee myös luovat prosessinsa tuottavasti ja siten tuo

uudet palvelut, tuotteet ja/tai toimintamallit kehiteltyinä oikea-aikaisesti markkinoil-

le. (Kianto 2008a)

Rehtoreilla ja koulunjohtajilla oli kaikilla johtoryhmä, jonka kanssa koulun toimintaa

suunniteltiin. Rehtorit ja koulut tarvitsevat lukuvuodeksi perussuunnitelman, jota

voidaan muuttaa. Suurten linjausten kohdalla muutoksia tehdään harvoin, koska

kouluilla on myös pidempiaikaisia suunnitelmia. Uusilla perustetuilla kouluilla on

koulun perustamiseen ja kasvuun liittyviä suunnitelmia ja taas vakiintuneen koulu-

kulttuurin omaavat koulut luovat pitkän tähtäimen kehittymissuunnitelmia.
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Yleinen näkemys kaikilla haastatelluilla rehtoreilla ja koulunjohtajilla oli, että ylhääl-

täpäin, Espoon suomenkielisen opetuksen suunnalta, tulee enenemässä määrin

laajoja hankkeita hyvin lyhyellä varoitusajalla. Monet ovat pakollisia, joihin kaikkien

koulujen on osallistuttava, mutta mielenkiintoisiin hankkeisiin on haastava osallis-

tua, koska niistä ei ole aikaisemmin tiedotettu tai monet vielä käynnissä olevat

hankkeet sitovat koulun ja opetushenkilökunnan resursseja. Hyvä, että Espoon

kaupunki mahdollistaa monipuoliset hankkeet ja on aktiivisesti mukana kansainvä-

lisestikin, mutta koulun toiminnan suunnittelun ja ajankäytön kannalta kokonaisnä-

kemyksen toivottaisiin olevan paremmin opetustoimella hallinnassa.

Koulujen toimivat rakenteet ovat muodostuneet vuosien varrella. Rakenteet mah-

dollistavat koulujen toiminnan arjen ja pitkän tähtäimen suunnittelun. Rakenteisiin

vaikuttavat koulun mahdolliset painotukset (esim. musiikkiluokat), koulujen toimin-

ta-alueiden ominaispiirteet, resurssit sekä opettajien kyvykkyys ja sitoutuminen.

Myös kaupunkitasoisesti määrätyt strategiset linjaukset, esim. alueelliset erityis-

luokat tai niiden siirtämien toiseen kouluun, vaikuttavat rakenteiden muodostumi-

seen.

Yleensä tulevan lukuvuoden suunnittelu aloitetaan keväällä suunnittelupäivänä. Se

voi olla puolenpäivän tai koko päivän mittainen. Koko päivän mittainen suunnitte-

lupäivä on usein lauantai. Opettajien työehtosopimuksen mukaan lukuvuoden ai-

kana pitää olla kolme kuuden tunnin mittausta veso-päivää. Ne voivat olla myös

puolen päivän mittaisia, mutta niiden on sijoituttava opetettavien tuntien ulkopuo-

lelle. (OVTES 2014.)

”Keväällä katsotaan mitä halutaan säilyttää, mikä meni pieleen, mitä halutaan ke-

hittää. Iltapäivällä suunnitellaan seuraavan vuoden kuvioita. Koko päivän kevät-

vesolauantai.”

Opettajien yhteistyölle tarvitaan aikaa, nyt yhden päivän aikana suunnitellaan 180

koulupäivää. Opettajat tarvitsevat myös projektiosaamista, jonka ytimessä on

konkreettisten tavoitteiden laatiminen ja ratkaisukeskeisyys. Lisäksi tarvitaan arvi-

ointia ollaanko tekemässä oikeita asioita ja sietokykyä, että aikaa ei ole tarpeeksi

tehdä asioita.
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”Projektiosaamista tarvitaan, ytimessä konkreettisten tavoitteiden laatiminen ja

ratkaisukeskeisyys. Osattaisiin kiinnittää maali ja tehdään suunnitelma miten maa-

liin päästää. Arvioidaan ollaanko menossa oikeaan suuntaan. Sen sietämistä että

asioille ei ole aikaa ja voi tulla takapakkia.”

Lukuvuoden aikana ajan hyödyntäminen on tehtävien jakamista ja työn organisoin-

tia niin, että perusopetustyön arki saadaan sujumaan ja opetukselle saadaan jär-

jestettyä tarpeeksi aikaa. Monet projektit ja hankkeet ovat samanaikaisesti käyn-

nissä ja rehtori, johtoryhmän avustuksella, ehdottelee ja jakaa sekä osittain mää-

rää tiimeille sekä yksitäisille opettajille tehtäviä. Rehtorin tehtävä on nähdä koko

koulun kokonaisuus ja huomioida henkilökunnan osaaminen ja ennen kaikkea

työssäjaksaminen. Koulun toiminnan vuosikellolla ja vuosittain samaan aikaan ta-

pahtuvien prosessien, esim. oppilaaksiotto maaliskuussa, avaamisella pyritään

ajankäytön suunnitteluun ja sitä kautta ajan hyödyntämiseen.

Rehtorit näkivät ylimääräisistä tehtävistä maksamisen motivointikeinona. Kaikista

”ylitöistä” ei voi maksaa erilliskorvauksia. Tärkeiden tehtävien etenemisen ja lop-

puun suorittamisen edistämiseksi rahallinen korvaus on käyttökelpoinen. Lisäksi

tehtävän suorittajalta voidaan vaatia tiettyä suoritustasoa, koska siitä maksetaan

korvaus.

Opettajat tarvitsevat toistensa kuuntelutaitoja sekä myös keskustelutaitoja kollegi-

aaliseen työskentelyn. Tehtävien vastaanottaminen ja niihin sitoutuminen vaatii

kypsyyttä. Kun jokin tiimi päättää luokissa tehtävistä harjoitteista, vaikka ne eivät

sopisikaan kaikkien opettajien osaamisalueeseen, on kyettävä sitoutumaan yhtei-

seen päätökseen. Näin saadaan myös ajankäyttöä tehostettua, kun tiimit suunnit-

televat ja jakavat kaikille yhteisesti toteutettavia kokonaisuuksia, ei yksittäisen

opettajan tai työparin tarvitse pohtia asian käsittelytapaa.

Kokous- ja tiimiaikojen lisäksi kaikilla kouluilla oli käytössä ”infovälkkä”, jonka ai-

kana käydään läpi ajankohtaiset tiedotusasiat sekä tärkeimmät postit-

se/sähköpostitse saapuneet käsittelyä vaativat asiat. Esityslista infovälkkään muo-

dostui joko opettajahuoneen valkotaululle viikon mittaan tai rehtorin kokoamana
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sähköisesti esim. Fronteriin. Muistiota ei infovälkistä pidetty, tarvittava tärkeä ma-

teriaali jaettiin henkilökunnalle yleisesti sähköpostin kautta.

”Suunnitteluaika on eletty läpi. Pienillä kikoilla saadaan lisää lähtökohtia tehdä op-

pilaille hyviä juttuja.”

”Tarvittaisiin ainakin toinen puolitoistatuntinen yhteissuunnitteluaika. Tiimit eivät

oikeastaan tapaa muuna aikana. Eikä siis toimi hyvin.”

”Pitäis olla enemmän yhteistä aikaa”

Tiimiaikojen noudattaminen ja kokouskäytänteiden kehittäminen tuovat aikaa opet-

tajien väliseen suunnitteluun. Teknologian hyödyntäminen sähköisten ympäristö-

jen käytön lisäämiseksi on avainasemassa ajankäytön hyödyntämisessä.

”Teknologian hyödyntäminen, ei käytetä aikaa siihen minkä kaikki voi lukea pape-

rista.”

”Kaikki mitä on mahdollista laitetaan emaililla.”

7.3 Oppimismyönteisyyden edistäminen osaamisen johtamisen menetel-

millä

Oppimismyönteisyydellä tarkoitetaan avointa, näkemyksiä laajentavaa dialogia

ihmisten kesken. Avoin dialogi lisää tiedonjanoa ja kehittää luovuutta sekä ongel-

manratkaisukykyä. Keskeistä on luovuus, tiedon luominen ja oppiminen sekä ref-

lektointi. Uusilla alueilla työskentelyä tulee kannustaa ja vastaantulevista epäon-

nistumisista pitää nähdä tärkeät oppimisen mahdollisuudet. (Kianto 2008a)

”Kehitysmyönteinen yhteisö. Mistä se lähtee? Osa on kehittänyt matikassa osaa-

mista, eikä rexi ole heitä siihen käskenyt, he ovat itse innostuneet asiasta. Miksi

ne ovat innostuneet? Rexi ei tiedä. Mukana on siis paljon sattumanvaraisia juttu-

ja.”
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”Kokoajan ollaan muutoksessa. Ainoa vaihtoehto nykypäivinä. Jos menee pieleen,

korjataan.”

Rehtorin ja johtoryhmän tehtävä on innostaa ja olla innostunut. Tämä lähtökohta,

esimerkillä johtaminen oli keskeinen tekijä oppimismyönteisyyden edistämisessä.

Lähtökohtaisesti opettajilla on korkea osaamistaso ja myönteinen suhtautuminen

oppimiseen ja sen edistämiseen erilaisin keinoin. Koulujen hyviä käytänteitä pyrit-

tiin jakamaan oman työyhteisön sisällä järjestämällä sisäisiä koulutuksia. Sisäisten

koulutusten järjestämiseen oli koulukohtaisia järjestelmiä, mutta kaikissa oli perus-

lähtökohtana hyvien käytänteiden jakaminen. Ei välttämättä olla kiinnostuneita le-

vittämään toimintatapoja laajemmalle, koska se vaatisi reilusti osaamista, innos-

tusta ja panostusta järjestää esimerkiksi kaupunkitasoinen koulutus. Se, että asiat

halutaan tehdä hyvin omassa koulussa, on oppilaiden kannalta hyvä asia. Osaa-

misen jakaminen tulee olemaan lähitulevaisuuden keskeisiä kysymyksiä. Onko

kaikki opettamisen taito ja osaaminen oltava omasta koulusta? Ulkopuolisten asi-

antuntijoiden käyttö on jo nyt yleistä.

Hyvien käytänteiden jakamisessa oli koettu kannustavaksi myönteinen palaute

kollegoilta, joka samalla luo positiivista työskentelyilmapiiriä.

”On kohtuuton ajatus, että kiitos hyvästä työstä tulee vain rehtorilta.”

Sisäiset koulutukset, kuten koulu- ja koulutusvierailutkin, antavat mahdollisuuden

nähdä toisenlaisia työtapoja.

Sisäisten hyvien käytänteiden levittämiseen oli resurssiopettajilla keskeinen merki-

tys. Resurssiopettajat työskentelevät usein monissa luokissa monien eri opettajien

kanssa. Heidän kauttaan uusia ideoita saadaan levitettyä osana arjen toimintoja.

Työparitoiminta ja samanaikaisopetus ovat monissa kouluissa olleet käytössä jo

pidempään. Opettajien on oltava vastaanottavaisia ja valmiita kokeilemaan uusia

menetelmiä kollegiaalisessa ohjauksessa. Koulun toimintakulttuurin luominen vas-

taottavaisemmaksi oli monissa kouluissa otettu henkilökunnan kanssa puheeksi.

Yhdessä tekeminen lähtee yksilön asenteista. Ilmapiirin on annettava mahdolli-

suus olla myös heikko ja rohkaista sanomaan, että pieleen meni. Myös rehtori voi
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omasta epäonnistuneesta toiminnastaan sanoa rehellisesti ja tukea omalla toimin-

nallaan avointa toimintakulttuuria.

”Rexin pitää antaa koko ajan palautetta: Tosi hyvin tehty. Kuinka jaksat, kuinka

voit. Kun on kokemus mukavasta työpaikasta, kaikki antaa parastaan, kun on ko-

kemus että ollaan lupaavassa työpaikassa, jossa välitetään. Pohjalla on luottamus

siihen, että kaikki tekevät parhaansa hyvässä ilmapiirissä.”

Kyseenalaistaminen ja palautteenanto ovat osa työskentelykulttuuria. Yhteisönä

pitää pystyä katsomaan peiliin onko lukuvuoden aikana tehty sovittuja asioita. Se

ei ole helppoa koko porukalla ja enemmänkin sitä on tehty tiimitasoilla. Tärkeää on

kuitenkin huomata, että oppilaita on turha syytellä heikoista toimintamalleista, jos

työyhteisö ei ole pystynyt etenemään sovituilla linjauksilla.

Palautetta opettajien tulisi opetella ottamaan vastaan. Yleisesti opettajat ottavat

palautteen henkilökohtaisesti, vaikkakin palaute on tarkoitettu ammatilliseksi.  Ny-

kyjärjestelmässä opettajat saavat liian vähän palautetta. Palautetta tulisi kysyä

oppilailta, huoltajilta ja kollegoilta, vaikuttavuus olisi huomattavasti parempi kuin

esimiehen palaute. Korjaavan palautteen antaminen on esimiehen tehtävä.

”Kouluyhteisössä pitäisi puhua enemmän siitä mikä onnistuu, älykäs ihminen tie-

tää mikä ei mennyt hyvin.”

Rehtoria ja koulunjohtajia arvioidaan jopa liiankin paljon, aina palaute ei ole asial-

lista, mutta johtajien pyrkimyksenä on ottaa kaikenlaisesta palautteesta oppia

ammatilliseen kasvuun. Myös henkilöstö antaa palautetta johdon toiminnasta. Se

palauttaa tiukasti takaisin maanpinnalle.

”Koulukulttuurissa palautteen antokulttuuri, myös rakentavan palautteen anto, on

lapsen kengissä.”

Rehtori pohtii myös milloin opettajan ja huoltajien kanssa olisi hyvä aika käydä

keskustelua. Olisiko parempi ajoitus vienyt asiaa toiseen suuntaan? Tai milloin

olisi hyvä vaihe tehdä interventio vaikeaan tilanteeseen? Jokainen tapaus on yksi-
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löllinen, mutta perusrakenteet helpottaisivat kaikkien osapuolten toimintaa vaikeis-

sa tapauksissa.

Kehityskeskusteluissa kysytään ja kartoitetaan opettajien vahvuusalueita sekä

pohditaan koulun tarpeiden näkökulmasta mahdollisia kehittämishankkeita ja niihin

kehitettäviä henkilöitä. Pitkäkestoiset koulutukset kaikille opettajille nähtiin hyvänä

vaihtoehtona.

”Itse pohtinut asiaa ihan hirveästi, varsinkin nyt, kun perehtynyt uuteen OPSiin ja

miksi toimintaa pitää muuttaa, siinä pitää olla jokin järki, vaikka me tiedetäänkin

että voisi tehdä toisin se pitäisi vielä saada toimimaankin. Se on se iso juttu.”

Palaute- ja arviointikäytänteet vaihtelevat kouluittain hyvin paljon. Useimmissa

kouluissa yksittäisiä projekteja esim. liikunnan teemapäiviä, arvioitiin heti seuraa-

vassa mahdollisessa tiimi- tai opettajapalaverissa. Nopea ja yksinkertainen palau-

te mikä onnistui, mitä kannattaa tehdä toisin. Vain puolet kouluista kysyi oppilaiden

palautetta. Pääosin palautteen kerääminen ja arviointitiedon käyttö toimintamal-

leissa oli kouluissa heikosti vakiintunut rakenteisiin. Palaute ja arviointi olivat hen-

kilötasolla esim. kehityskeskusteluiden kautta hyvin hallussa, samoin oppilasarvi-

oinnilla on omat järjestelmänsä. Lisäksi Espoon koulut tekevät toiminnan itsearvi-

oinnin kolmen vuoden välein.

7.4 Strategisen kyvykkyyden edistäminen osaamisen johtamisen menetel-

millä

Uudistumiskykyä tukeva strategia toimii yhteisen suunnan näyttäjänä, korostaa

innovatiivisuutta ja hyväksyy riskinoton. Samalla se kannustaa proaktiivisuuteen ja

mahdollistaa uuden kehittämisen. Strategisen kyvykkyyden osa-alueella tarkastel-

laan myös organisaation vision ja perustehtävien sekä toimintaperiaatteiden ja

tavoitteiden välistä yhteyttä. Organisaation vision tulisi olla innostava, yleisesti hy-

väksytty ja organisaation jäsenten arvomaailmaan sopiva. (Kianto 2008a.)
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Espoon Suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä on käytössä osana kaupungin

strategiaa tuloskortti ja strategiakartta, joiden taustalla ovat Espoon valtuuston ja

sivistystoimen strategiset linjaukset. Suomenkielisen opetustoimen tarina pohjau-

tuu Espoo-tarinassa asetettuun tavoitteiseen oppivasta, luovasta, osaavasta ja

vastuullisesta espoolaisesta vuonna 2020. (Espoon suomenkielisen opetuksen

toimintakertomus 2014, 32.)

Koulujen strategiasuunnittelua ohjaa vahvasti oppimisen digitalisaatio ja uuteen

opetussuunnitelmaan valmistautuminen. OPS 2016 tule voimaan 1.8.2016 ja sen

sisällöt keskittyvät ilmiöpohjaiseen oppimiseen, yhteisöllisyyteen sekä erilaisten

opetusmetodien käyttöön. Kaikissa kouluissa on Espoon suomenkielisen opetus-

toimen johtamana aloitettu opetussuunnitelman suunnittelutyö. Haastateltujen reh-

toreiden ja koulunjohtajien kouluissa ops-työtä johdettiin, joko ops-tiimin tai johto-

ryhmän kautta.

Espoon koulujen toiminnan strategisen perustan muodostaa Suomenkielisen ope-

tuksen tulosyksikön tarina, Sukopuu.

”Sukopuun yhtenä tavoitteena on, että rehtori johtaa koulua niin, että oppimisesta

keskustellaan, sitä olen pyrkinyt toteuttamaan. Kouluun on yritetty luoda ja ideoida

malleja jotta opettajilla olisi mahdollisuuksia käydä keskusteluja keskenään ja yh-

dessä oppilaiden kanssa.”

Lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan lukuvuoden tavoitteet ja kehittämiskohteet. Lu-

kuvuosisuunnitelma tehdään opettajakunnan kanssa lukuvuosittain. Tietyin osin

myös oppilaskunta ja huoltajat voivat osallistua lukuvuosisuunnitelman tekemi-

seen. Lukuvuosikohtaisten tavoitteiden lisäksi lukuvuosisuunnitelmaan merkitään

kehittämiskohteita kahdelle seuraavalle lukuvuodelle. Lukuvuosisuunnitelmasta

muodostuu vuosittain päivittyvä pitkän ajanjakson toiminta- ja kehittämissuunni-

telma. Lukuvuosisuunnitelma hyväksytetään koulun johtokunnalla.

Espoon suomenkieliset koulut suorittavat itsearvioinnin kolmen vuoden välein.

Henkilökunta, oppilaat sekä huoltajat vastaavat kyselyyn koulun sen hetkisen tilan-

teen pohjalta. Saatujen tulosten pohjalta määritellään koulun vahvuusalueet sekä

kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet, vastuuhenkilöt sekä aikataulu luovat pohjaa
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lukuvuosisuunnitelman laatimiseen. Lisäksi lukuvuosisuunnitelmaan saatetaan

määritellä Espoon suomenkielisen opetustoimen taholta kaikille koululle pakollisia

kehittämiskohteita, kuten uuden opetussuunnitelman (2016) käyttöönottoon liittyviä

linjauksia.

Koulujen on ollut mahdollista osallistua muutos- ja kehittämisjohtamista tukevaan

Osaamisen johtamisella ammatilliseksi oppimisyhteisöksi - koulutukseen, jossa

johtoryhmän voimin Espoon opetustoimen ja Helsingin yliopiston (Palmenia) kou-

luttajien kanssa keskitytään kirkastamaan koulun visiota ja strategiaa. Tähän tut-

kimukseen haastatelluista kouluista kaksi oli mukana ohjelmassa, neljä oli jo käy-

nyt ja yksi oli menossa. Lisäksi neljä koulua olivat tehneet yhteistyötä muiden,

strategisessa suunnittelussa ansioituneiden rehtoreiden kanssa.

Strategian ja osaamisen yhteys konkretisoituu rekrytoinnissa. Rehtoreiden mu-

kaan perinteisesti opettajakunnassa on ajateltu, että substanssiosaaminen, se että

pystyy opettamaan tiettyä ainetta ja hoidetaan oma opetustyö, riittää.  Yksittäisillä

opettajilla on vaikeuksia ymmärtää koulun strategian ja oman työn välistä yhteyttä.

Vaikka substanssiosaaminen, varsinkin yläkoulun ainejakoisessa systeemissä, on

tärkeä, ellei jopa tärkein, opettajilta vaaditaan paljon muutakin osaamista. Myös

oppilastarpeet määrittelevät strategista osaamista. Työyhteisön kannalta tarvitaan

osaamista yhteistyöhön ja työvälineiden käyttöön. Henkilöstön kiertoa ja rekrytoin-

tia suunniteltaessa kehittämisosaamisen huomioiminen on keskeisessä asemas-

sa.

”Toivotaan että uusi OPS 2106 prosessi avaa osaamisen ja taitoalueen kenttää,

siis mitä opettajilta myös odotetaan. ”

Strategiseen suunnitteluun yllättäviä muutoksia tuovat valitettavan usein ilmenevät

sisäilmaongelmat. Homekoulun ja evakkokoulun tai muiden järjestelyjen vaikutuk-

set pitkäaikaiseen henkilökuntaan ja oppilasmääriin ovat vaikeasti ennakoitavissa.

”Miten saadaan valmista kun asiat muuttuvat koko ajan.”

Koulukiinteistöjen tilannetta voidaan myös hyödyntää vision kirkastamiseen. Var-

sinkin tiedossa olevan peruskorjauksen yhteydessä on mahdollista pohtia, raken-
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taa ja kehittää rakenteita ja niitä tukevia uuteen koulurakennukseen tulevia ratkai-

suja, jotka tukevat uudenlaisen oppimisnäkemyksen mukaisia oppilasryhmittelyjä

sekä opettajien yhteistyömahdollisuuksia. Asiantuntijat pitää saattaa keskustele-

maan ja käymään dialogia keskenään. Tämä vie aikaa ja toisaalta kaikki eivät sii-

hen edes pysty.

”Onko asiantuntijaorganisaatiossa yhtä oikeaa ratkaisua? Mielestäni jokaisessa

koulussa on keskusteltava koulun omat linjat. Oppimisen liittyvät ratkaisut ovat niin

monimutkaisia, että yhtä oikeaa ratkaisua ei ole.”

Rehtoreiden, varsinkin suurenpien koulujen, kokemuksen mukaan nykytilan ja tu-

levaisuuden välistä strategiapainotusta voidaan kuvata kolmen näkökulman kaut-

ta.  On asioita, joiden kanssa mennään tulevaisuutta kohti, esim. valitut painotus-

alueet ja hankkeet, näitä kehitetään ja juurrutetaan koulun toimintaan. Työyhtei-

söistä löytyy asioita, jotka luovat toimintaan omaleimaisuutta. Niitä pidetään tär-

keinä ja ne halutaan säilyttää. Lisäksi tietyt toimintatavat ja juhlaperinteet koetaan

tärkeinä. Sitten ovat asiat, joita haluttaisiin pitää mukana, mutta niitä ei enää ole

olemassa. Tällaisia asioita ja mielikuvia ovat esim. käsitys siitä, että oppilaat jak-

savat istua pitkään paikallaan ja tehdä huolellista työtä, sekä lisäksi vielä motivoi-

tua helposti. Koulu on rehtorin näkemyksen mukaan nykyhetkessä suuntaamassa

kohti tulevaa.

Kyseisen rehtorin koulussa on työyhteisön kanssa tehty pitkäjänteistä suunnittelu-

työtä tiimirakenteen parantamiseksi, koska työryhmätyöskentely on todettu toimi-

vaksi työskentelytavaksi. Lisäksi rehtori on suunnannut työyhteisön toimintatapaa

kohti ”opettajien yhtyeensaattamista”, eli asiantuntijoiden välistä dialogia, tukemal-

la oikeansuuntaista toimintaa.  Tarkoituksena on, että asiantuntijat tuovat ideat

esille, rehtorin tehtävänä on kannustaa eteenpäin. Asioista ja ideoista saa keskus-

tella, myös kyseenalaistaminen on sallittua. Tärkeää on luoda toimintakulttuuri,

jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua.

Innovaatioita ja ideoita saadaan niin henkilökunnalta kuin oppilailtakin. Ideointia

syntyy osittain tiimeissä. Ideointia ja innovointia tuetaan myös rakenteilla, kuten

yhteis- ja samanaikaisopettajuudella. Myös vapaamuotoisessa kanssakäymisessä
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syntyy paljon ideoita, joita tuodaan rehtorin tietoon. Näissä tilanteissa rehtorin pi-

täisi pystyä olemaan aidosti läsnä ja pohtia yhdessä ideoijien kanssa, miten ede-

tään idean kehittelyssä työyhteisön kanssa. Rehtorin on huolehdittava henkilökun-

nan innostuksen ylläpidosta, myös tilanteissa, joissa ideat eivät suoraan sopisi-

kaan strategisiin linjauksiin.  Joissakin tapauksissa on todettava, että rehtorin tai

koulun toimivalta ei riitä asian edistämiseen.

”Innovatiivisista ideoista tulee joskus nopeita muutoksia. Jatkuvasti kipuillaan ettei

tuu liikaa. Tavoitteiden pitää olla sillee väljää, että voidaan ottaa jotain uusia inno-

vatiivisia tapoja ja menetelmiä miten asioita voidaan tehdä. Isot päälinjat, suunta ja

strategia pitää olla selvillä.”

Rehtorit ja koulunjohtajat painottivat koulun perustehtävän tärkeyttä. Lähtökohtana

on opetus- ja kasvatustyö, jota koulussa tehdään. Vision täytyy olla jotain, mitä

tavoitellaan. Vision tila on auki puhuttu ja ajateltu esim. Liikkuva koulu -

hankkeessa mukana olevat koulut lähtivät ajatuksesta, että oppilaat tarvitsevat

lisää liikunnallisuutta. Pyritään luomaan rakenteita, jotta oppilaat saataisiin enem-

män osallisiksi ja sitä kautta motivoitumaan opiskeluun ja mahdollisesti koulun ke-

hittämiseenkin. Myös muilla kouluilla oli visiona aktiivinen ja oppilaita osallistava

toimintakulttuuri.

”Kaikki lähtee oppilaasta, oppilas on keskiössä. Jos oppilaat saadaan viihtymään

ja oppimaan koulussa niin asiat on tosi hyvin.”

Rehtoreiden näkemyksen mukaan opettajat eivät tarpeeksi selkeästi näe yhteyttä

oman osaamisen kehittämisen ja koulun strategian välillä. Näkemystä on vaikea

jatkuvasti todentaa ja tarkkailla, lisäksi työkalujen antaminen toiminnan suuntaa-

miseen on haasteellista. Opettajat ovat oman alansa asiantuntijoita, joiden toi-

menkuviin on sisällytetty laajoja tehtäväkokonaisuuksia henkilökohtaisia osaamis-

alueita painottaen. Pääosin halutaan keskittyä oman luokan ja/tai opetusryhmän

toimintoihin ja niiden kehittämiseen. Pääsääntöisesti opettajat pyrkivät yhteisen

hyvän saavuttamiseen ja arjen toimivuuteen. Koulun strateginen kehittäminen jää

johtoryhmän tai erillisen kehittämisryhmän tehtäväksi. Strategiaa tehdään näky-

väksi kevään suunnittelupäivän aikana, jolloin tehdään yhteenveto kuluneesta lu-
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kuvuodesta ja aloitetaan tulevan lukuvuoden suunnittelu. Strategian näkyväksi

tekeminen vaatii koulunjohdolta jatkuvaa johtamispuhetta. Koulunjohdon intohimol-

la ja sitoutumisella on tärkeä osuus strategiatyöskentelyn vaikuttavuuteen, koulun

kehittämisen linjat pohjautuvat pitkälti johdon näkemyksiin kehityksen suunnasta.

”Toivoisin, että opettajat pystyvät mainitsemaan edes jonkun näistä tavoitteista

kysyttäessä.”

Työyhteisö on saatava mukaan uusintamaan strategiaa, vain sitä kautta muutok-

seen sitoudutaan. Tämä luo haasteita strategiselle johtamiselle. Rehtoreiden ko-

kemuksen mukaan kouluntoimintakulttuureissa on vielä hitautta ja jähmeyttä.

Kaikki mitä työyhteisössä tehdään, pitäisi nousta strategiasta. Voidaankin esittää

kysymys kuinka tiedostetaan strategian mukainen toiminta? Strategiassa pysymi-

nen on rehtorin tehtävä. Tarkoituksena on luoda välineet ja ohjausmenetelmät,

joilla opettajat voivat toteuttaa strategian mukaista toimintaa. Sitoutuminen tuottaa

ja vapauttaa osaamista.

Strategian mukaisen osaamisen johtamisen tila on erilaista uusissa kuin vanhois-

sa, jo vakiintuneissa, työyhteisöissä. Haastateltavien koulujen tilanne vaihteli uu-

desta juuri perustetusta ja kasvavasta koulusta useamman vuoden samankokoi-

sena toimineisiin kouluihin. Uusissa työyhteisöissä osaaminen ja toimintakulttuuri

muodostuvat jopa 40 erilaisen kokemuksen perusteella, kun taas vanhassa työyh-

teisössä yhteisön osaaminen ja toimintatavat ovat selkeämmin tiedostettuja. Uu-

den toimintakulttuurin luominen luo erilaiset haasteet kuin vanhan, jo toiminnassa

olevan kulttuurin muokkaaminen.  Kaikissa tapauksissa strategialla on merkitystä

osaamisen johtamiseen.

Vaikka lukuvuosisuunnitelmassa määritellään lukuvuoden painotukset ja siten lin-

jataan koulutustarpeita, on osaamisen ja kouluttautumisen määrittely kouluissa

hankalaa. Koulutustarpeita voidaan tarkastella yksilön, työyhteisön ja opetuksen

tarjoajan kannalta. Koulujen ja työyhteisöjen on itsenäisesti määriteltävä toiminta-

linjat, joissa korostuu koulun strategian mukainen osaamis- ja koulutustarve, kou-

lutuksen tarjoajan intressejä unohtamatta. Johtoryhmällä tulisi olla selkeä visio
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koulun kehittämisen suunnasta, jotta opettajat pystyisivät määrittelemään osaa-

mistarpeitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Painotetun opetuksen kouluissa, esim. musiikki, painotuksen tulee näkyä resur-

soinnissa ja osaamisen kehittämisessä. Painotus ei ole linjaus, se on osa perus-

toimintaa. Tämä näkyy jo rekrytointivaiheessa ja työyhteisössä on ymmärrettävä

painotuksen vaikutus arjen toimintaan.

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla 11 espoolaisen koulun

rehtoria tai koulunjohtajaa. Näistä ainoastaan yhdessä koulussa oli selkeä osaa-

miseen liittyvä kirjattu strategia, joka eteni kolmen vuoden sykleissä. Muissa kou-

luissa ei varsinaisesti ollut näkyvää osaamiseen liittyvää strategiaa, mutta rehto-

reilla ja koulunjohtajilla oli tietoa ja näkemystä työyhteisön osaamisen nykytilasta

ja tulevaisuuden tarpeista. Tuleva OPS 2016 muuttaa vanhoja, toimivia ja ylläpi-

dettäviä rakenteita. Yhtenä keskeisenä yksilön osaamisen vaatimuksena tulee

olemaan ympäristön muutoksen vaikutuksiin sopeutuminen, niin opettajille kuin

koulunjohdollekin.

”Paksusta strategianuolesta lähtee pikkuhaaroja joka suuntaan ja joskus ne palaa-

vat oikeaan suuntaan.”

7.5 Johtajuuden edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Kannustava johtaminen sekä valtuuttaminen tukevat organisaation jäsenten sitou-

tumista lisäten motivaatiota ja uskoa omiin kykyihin ja siten luoden mahdollisuuk-

sia ja edellytyksiä organisaation luovalle toiminnalle. Organisaation jäsenten sel-

keät roolit, läpinäkyvä organisaatiorakenne ja päätöksenteko mahdollistavat moti-

voivan valtuuttamisen ilman uhkaa kaaoksesta. Johtamisen painopiste tulisi olla

innovatiivisuuden ja oppimisen johtamisessa. (Kianto 2008a.)

Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikössä, kuten muissakin kaupungin

tulosyksiköissä, johtamista kehitetään valtuustokauden mittaisena projektina ke-

vääseen 2017 asti. Projektin päätavoitteena on kehittää hyvää, kannustavaa ja
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vastuullista johtamista Espoo-tarinan tavoitteiden saavuttamiseksi henkilöstön ja

työyhteisöjen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Lähtökohtana ovat vuonna 2012 luodut

espoolaisen johtamisen kulmakivet. (Espoon suomenkielisen opetuksen toiminta-

kertomus 2014, 29.)

”Joustavasti muutoksesta selviämiseen pitää olla johdettu prosessi ja opettajat

menevät siinä vähän niiku omaan tahtiinsa. Tärkeää on, että johdon taholta tulee

suunta - tänne meidän pitää mennä. On selkeä päämäärä, joka pitää palastella,

nää on ne isot jutut jossa pitää kehittyä kun ajattelemme koko työyhteisöä. Nää on

meidän viisivuotistavoitteet ja nyt ens vuonna otetaan tää, sitten tota. Tavoitteet

niinku kokoajan kasvaa ja eri asia on sitten yksilötasolla käydä jokaisen opettajan

tilanne. Joku on vasta alussa ja joku taas saavuttanut ne tavoitteet ajat sitten ja

menee jossain ihan muualla. Rehtorin tehtävä on balanssin huolehtiminen. Alapor-

taan tyypeille tavoitteena päästä edes yksi porras ylös.”

Nykyaikaisen Rehtorin ja koulunjohtajan toimenkuva on laaja ja jatkuvasti muuttu-

va. Perustehtävien kirjo voidaan määritellä koostuvan henkilöstö- ja talousjohtami-

sesta sekä pedagogisesta johtamisesta että koulun kokonaisvaltaisesta kehittämi-

sestä. Koulun ja työyhteisön tilasta sekä rehtorin/koulunjohtajan omista intresseis-

tä johtuen eri osa-alueet painottuvat tapauskohtaisesti.

Opettajat ja koulun henkilökunta ovat oman alansa asiantuntijoita. Asiantuntijaor-

ganisaation johtamisessa tärkeä osa on valtuuttamisella. Se vaatii johtajalta luo-

pumista, aina ei tiedetä miten tiimeissä menee, sekä epätietoisuuden sietämistä.

Työyhteisön toiminta perustuu pitkälle luottamukseen. Koulunjohdon perustavoit-

teena on saada hyviä ja motivoituneita henkilöitä pysyvästi töihin työyhteisöön.

Työssään viihtyvää henkilöstöä on helpompi motivoida ja innostaa mukaan koulun

kehittämiseen. Isoissa työyhteisöissä myös kriittinen massa kasvaa, innostuneiden

henkilöiden kautta on helpompi saada ”paikalleen jämähtäneet” mukaan toimin-

taan.

”Koulua kannattaa johtaa, kuitenkin sillä linjalla, että mennään parhaiden mukaan.

Ei kuitenkaan hyljeksitä muita, mutta luodaan kehittäjä- ja innostujatyypeille mah-

dollisuudet tehdä. Jos taas ohjeistetaan ja viedään asiantuntijan vapaus, vaikka
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sun (rehtorin) oma visio olisi hyvä, käy niin, että parhaat maikat ja kehittäjätyypit

lähtee.”

Varsinkin pienten koulujen koulunjohtajat korostavat luottamuksen ja sen esille-

tuomisen tärkeyttä. Luottamuksen, arvostuksen ja kannustuksen kautta saadaan

ihmiset tekemään parhaansa. Yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden ja päämäärien

tavoittelussa, kaikki työyhteisössä ovat toistensa tukena, mutta myös valvojina.

Omista ja muiden onnistumisista on tärkeää puhua ääneen. Avoimessa ilmapiiris-

sä, ei tarvitse piilotella epäonnistumisia, vaan ne uskalletaan tuoda esille yhtei-

seen pohdintaan. Erilaisille ihmisille ja työskentelytavoille pyritään luomaan tilaa.

Rehtorin ja koulunjohtajan toiminnan vaikutus osaamisen johtamiseen voi olla ja

usein onkin tiedostamatonta ja reaktiivista. Epäsuoran johtamisen yhteydessä

opettajien osaaminen kehittyy työn ohessa ilman rehtorin välitöntä osallistumista

osaamisen kehittämiseen. (Raasumaa 2010, 266–269.)

”Mikä on porukan rooli, mikä on rexin rooli momentumin luomisessa? Oli sitten

kysymyksessä hyvä innovaatio tai toimintatapa.”

Isoissa ja pidempään toimineiden koulujen tilanteissa oli rehtoreiden mielestä vai-

kea selventää tarkoituksellisen ja tahattoman osaamisen johtamisen välistä yhteyt-

tä. Yhteisopettajuutta korostavan rehtorin koulussa, edeltävän rehtorin aikana ta-

loon palkatut yhteisopettajuutta toteuttavat opettajat ovat luoneet pohjaa koko kou-

lun käytänteisiin. Nykyisen rehtorin rekrytoinnin ovat vahvistaneet yhteisopettajuu-

den aseman vakiinnuttamista ja kehittämistä. Rehtorin kokemuksen mukaan on

tärkeää aistia ja olla ”kuulolla” työyhteisön sisäisistä mahdollisuuksista. Mahdolli-

suuksia opettajien välisiin yhteistyökuvioihin syntyy uusien rekrytointien ja toimen-

kuvien kautta. Kun tilanteita alkaa realisoitua, rehtorin on oltava tietoinen kokonai-

suudesta ja pystyttävä esittämään konkreettisia ratkaisuja resurssien, aikataulujen

ja tilojen suhteen. Rehtorin mukaan on vaikea selventää mikä on johtamisen, sat-

tuman ja ajoituksen rooli.

Yhteisopettajuuden visio on ollut rehtorilla jo useamman vuoden ajan, jo aloittaes-

saan nykyisessä koulussa noin kahdeksan vuotta sitten. Aluksi asiasta puhuttiin

kehityskeskusteluissa ja vähitellen opettajat innostuivat laajemmaltikin. Toiminnan
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suunnitteluun toi pakollista lisävauhtia tilan puute. Ilman yhteisopettajuutta ja ope-

tusryhmien yhdistämisiä koulurakennuksen tilat eivät olisi riittäneet. Tarkoitukselli-

sen johtamisen merkitys korostui lukujärjestysteknisissä ratkaisuissa, kalusteiden

hankintaan tarvitun budjetin laatimisessa sekä toimintatavan informoimisessa

huoltajille.

Toisen koulun rehtori pohti oman johtamisensa merkitystä tilanteessa, jossa suo-

menkielisen opetuksen tulosyksikön määräyksellä nimettiin alkuopettajat osallis-

tumaan joustavat ryhmittelyt -koulutukseen. Määrätyt opettajat innostuivat aihees-

ta ja toivat kurssilta ideoita koulun alkuopetuksen järjestelyihin. Toiminnan vahvis-

tamisessa rehtorin tarkoituksellinen johtaminen oli selkeämmin tunnistettavissa.

”Tietoinen johtaminen, johda esimerkillä. Esim. sähköiset kokousmateriaalit, joh-

tamistekoja, ei messiasroolia. Vinkkejä yksittäisistä jutuista, niillä voi innostaa po-

rukkaa. Pitää olla tarkkana, jotta muille jää tilaa.”

Rehtorit ja koulunjohtajat tekevät linjauksia lukuvuosittain opettajien työjärjestyksiä

laadittaessa. Opettajien monipuolista osaamista hyödynnetään eri oppiaineiden

opettamisessa, myös opettajien omia toiveita kartoitetaan. Työjärjestyksen laatimi-

sessa voidaan jakaa resursseja painotusalueiden ja linjausten mukaan. Ryhmä-

koot ja avustajaresurssit ovat, niiltä osin kuin se on mahdollista, linjauksia. Aina ei

voida tila- tai talouskysymysten kohdalla tehdä koulun kannalta parhaita ratkaisuja.

Näin ollen työjärjestys aikatauluineen ja oppilasryhmineen on kompromissi, jolla

pyritään parhaaseen mahdolliseen resurssien käyttöön. Linjauksia tehdään myös

painotusten kohdalla. Rehtorilla ja koulunjohtajalla on oltava näkemys nykytilan-

teesta ja koulun kehittämisen suunnasta.

Osaamisen johtamisella ammatilliseksi oppimisyhteisöksi - koulutukseen (OJA)

osallistuneiden koulujen rehtorit ja koulunjohtajat olivat yhdessä johtoryhmiensä

kanssa luoneet ja kehitelleet osaamisen johtamisen malleja ja linjauksia. Kolme

haastateltua rehtoria olivat mielestään hyvin ”hajulla”, missä osaamisen johtami-

sen kohdalla heidän työyhteisössään mennään.

Pääsääntöisesti opettajat osallistuvat aktiivisesti koulutuksiin. Linjaukset koulutuk-

seen osallistumisista tehdään koulun sisäisesti. Koulutusten sisältö voi liittyä kou-
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lun omiin painotuksiin, opetustoimen tai kansallisen tason vaatimuksiin. Koulutuk-

siin hakeutumisessakin on tiettyjä linjauksia, yleensä opettajat havaitsevat tarpeita

itse ja hakeutuvat esim. tietotekniikka- tai oppilaiden kohtaaminen -koulutuksiin.

Itsenäisesti koulutuksiin hakeutuvat ovat yleensä kiinnostuneita jakamaan osaa-

mistaan myös työyhteisössä. Vaikka on myös tilanteita, joissa koulutuksiin joudu-

taan ohjaamaan, oli haastatelluilla rehtoreilla yleisenä näkemyksenä, että tiukoilla

ohjauksilla ja määräyksillä ei kannata ohjata opettajia kouluttautumaan. Espoossa

opetus- ja sivistystoimi järjestää paljon ajankohtaista koulutusta, ja niihin osallis-

tumista tuetaan keskitetyin resurssein. Espoo ja varsinkin suomenkielinen opetus-

toimi on hyvin kouluttautumismyönteinen. Myös koulukohtaisia koulutuksia on

mahdollista järjestää. Haastatelluista rehtoreista kahdeksan on linjannut koulukoh-

taisten koulutusten sisällöksi tietotekniikan aihealueita. Kolmella koululla koulukoh-

taiset koulutukset keskittyivät työyhteisötaitoihin ja oppilaiden kohtaamiseen.

Mistä nousee osaamisen tarve työyhteisössä? Haastattelujen perusteella rehtorei-

den, apulaisrehtoreiden ja johtoryhmien kanssa tehdyt sekä Sukon tasolta tulevat

linjaukset muodostavat koulutustarpeiden pääsuunnat. Opettajien omat tarpeet ja

kiinnostuksen kohteet ovat myös huomioitava.

Työyhteisön osaamisen jakamiseen on selkeästi luotu systeemit neljässä koulus-

sa, muissa kouluissa osaamisen jakamiselle pyrittiin löytämään mahdollisuuksia

kokouskäytänteiden kautta. Kaikissa kouluissa tiedostettiin osaamisen jakamisen

ja arvioinnin dynaaminen tilanne. Muutama rehtori sanoi selkeästi sisäisen osaa-

misen tiedostamisen jäävän hyvin ohueksi. Työyhteisöissä kuitenkin etsittiin

osaamisen puutteita ja kehittämiskohteita arjen toiminnan kautta. Myös työssä op-

pimisen ja kollegiaalisen yhteistyön mahdollisuuksia haluttiin vahvistaa toimivia

rakenteita luomalla.

Osaamisen arviointi oli hyvin kirjavaa. Pääosin arviointi perustui opettajien omaan

arviointiin omasta osaamisesta ja kehittämiskohteista, jotka käytiin läpi kerran

vuodessa kehityskeskustelussa. Arviointitiedon parempaan hyödyntämiseen kai-

vattiin konkreettisia työkaluja, OJA-koulutus nähtiin yhtenä mahdollisuutena.
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Ainoastaan yhdessä koulussa oli selkeä osaamisen johtamisen systeemi. Koulus-

sa osaamisen johtaminen etenee koulun kaupunkitasoisen, kolmivuotisen itsearvi-

ointisyklin mukaan. Kehityskeskustelussa määritellään opettajien omat tavoitteet,

joita arvioidaan vuoden välein, tähtäin kolmen vuoden päässä. Tarkoituksena on

saada näkyväksi sekä yksilön että koulun osaamisen tasot.  Koulun työyhteisöta-

son osaamisen kartoitus tehdään tiimeissä vuosittain. Kehityskeskusteluiden lisäk-

si koulussa arvioidaan vuosittain lukuvuosisuunnitelman toteutuminen asteikolla

1-5.

Kehityskeskusteluiden kiertoa pidettiin liian hitaana, varsinkin tapauksissa, joissa

kehittymistä sovittujen tavoitteiden suuntaisesti ei toteudu tai vastaavasti, jos hen-

kilön määrittelemät tavoitteet ovat vuodesta toiseen samat. Kaikissa tapauksissa

tavoitteiden ja toimenkuvien selkeä määrittely koettiin tärkeäksi niin työyhteisön

kuin yksilönkin kehittymisen kannalta. Tietoisuus opettajan toimenkuvan moninai-

suudesta on pilkottava pienempiin osakokonaisuuksiin.

Toisaalta rehtorit ja koulunjohtajat kokivat koulujen olevan tilanteessa, jossa kehi-

tyshankkeita, niin pakollisia kaupunkitasoisia kuin paikallisia koulukohtaisia, on

liikaa. Tässä kohdin koettiin suomenkielisen tulosyksikön epäonnistuneen. Yksiköl-

tä toivottiin selkeämpiä linjauksia mihin lähdetään mukaan ja mihin ei. Vaikka ti-

lanne on haastava, ilmaistiin myös kiitosta siitä, että Espoo on kehityksessä mu-

kana ja tarjoaa paljon vaihtoehtoja sekä resursseja koulujen kehittämiseen.

”Voidaanko puhua uudistumisesta tai muutoksesta vai onko tilanne nykyään vaan

tämmöinen?”

7.6 Tiedon johtamisen edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Tiedon johtamisessa rakennetaan organisaation tietopääomastrategiaa ja tietovi-

siota tiedon systemaattisen hankinnan, tallentamisen, jalostamisen ja jalostetun

tietämyksen jakamisen kautta. Lisäksi tiedon johtamisessa keskitytään organisaa-

tion tietopääomaerien kartoittamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen.

(Kianto 2008a.)



89

Toimintaohjeet, tietokannat ja arkistot sisältävät helposti kodifioitavaa eksplisiittistä

tietoa. Sosiaalisen kanssakäymisen kautta on mahdollista vahvistaa sekä hiljaista

että eksplisiittistä tietoa. Tiedon johtamisen tarkoituksena on saada mahdollisim-

man suuri määrä organisaation tiedosta havaittavaan muotoon. (Kianto 2008a;

Sydänmaalakka 2002.)

Helposti kodifioitavaa eksplisiittistä tietoa sisältäviä tietokantoja, arkistoja ja toimin-

taohjeita löytyy jokaisen haastateltavan organisaatiosta. Yhä enenemässä määrin

käytetään sähköisiä ympäristöjä tiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Hiljaisen

tiedon siirtämiseen on varauduttu lähinnä työryhmien koostumuksia laadittaessa.

”Paljon meillä on puhuttu hiljaisen tiedon määrästä.  Ennen paksuun vihkoon kirjat-

tiin esim. miten urheilukisat meni. Nyt tehdään paljon töitä että tarpeelliset lippula-

put löytyisivät sähköisessä muodossa Fronterista. Tämä on meillä yhden opettajan

ylläpitämä ja vastuualue.”

”Työryhmät pyritään muodostamaan periaatteella uusia ja vanhoja sekaisin. Esim.

äänentoisto ja valot ovat nykyisin vain yhden ihmisen osaamisen takana. Nyt mie-

titään miten jaetaan muille tieto, jotta ei olisi haavoittuva systeemi. Voitaisiin tehdä

vaikka videodokumentti valojen kokoamisesta Fronteriin”

Kaikissa Espoon suomenkelisissä kouluissa sähköistä Fronter -ympäristöä käyttä-

vät oppilaat, opiskelijat ja opettajat. Se oli kaikilla haastatelluilla 11 koululla käy-

tössä arkistojen dokumentointiin ja sisäiseen tiedottamiseen.  Käyttötavoissa oli

huomattavia eroja, kuten myös muiden sähköisten järjestelmien kohdalla. Tiivis-

tämisen varaa sähköisissä järjestelmissä on, sillä laskennan jälkeen suurimman

koulun rehtori totesi sähköistä tietoa löytyvän seitsemästä eri järjestelmästä. Es-

poon kaupunkitason ja suomenkielisen opetuksen tiedon tuottamiseen ja jakeluun

käyttämät sähköiset kanavat lisäävät koulujen toimintaympäristön haastavuutta.

Hyvin paljon on kiinni siitä, mitä tuotetaan ja miten tieto on löydettävissä. Tällä

hetkellä sähköisiä kanavia ja tunnussanoja on liikaa. Lisäksi kaupungin tukipalve-

lut laahaavat perässä, vaikkakin tietoteknisen infran kokonaishallintaa ollaan siir-

tämässä Espoon tietotekniikkapalveluiden alle.
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Fronterin lisäksi Wilma-järjestelmä on kouluilla ahkerassa käytössä. Wilman yh-

teensopivuutta muiden järjestelmien kanssa on kokoajan lisätty, joten järjestelmien

määrää ollaan selkeästi vähentämässä.

Sähköisten järjestelmien lisäksi ja niiden rinnalla tallennettua tietoa löytyy ilmoitus-

tauluilta sekä kansioista. Tärkeät, nopeasti käyttöön saatavat asiakirjat, kuten tur-

vallisuussuunnitelma, sijaisohjeet ja yhteyshenkilöt löytyvät opettajahuoneen kan-

sioista, sähköisten tiedostojen lisäksi. Kaikissa kouluissa oli käytössä myös luok-

kakohtaiset kansiot, joihin on kerätty opetusryhmän kannalta keskeiset tiedot, ai-

kataulut ja toimintaohjeet.

”Periaatteessa kaikki löytyy, mutta vaatii kokemusta, aikaa… noin yhden vuoden.”

Kouluissa toimivat opettajat ovat ammatillisesti erilaisissa vaiheissa. Ensimmäisiä

vuosia opettajana olevat, erityisesti alkuopettajat, muokkaavat omaa ja opetus-

ryhmänsä toimintaa. Tällaisissa tilanteissa koulunjohto ei odota uusilta opettajilta

suuria koulun toimintakulttuuria mullistavia tekoja. Muutamia vuosia opetustyötä

tehneillä opettajilla on jo resursseja osallistua laajemmin koulun kehittämiseen.

Sitä heiltä myös odotetaan. Eläkeiän kynnyksellä olevien osaaminen ja kokemus

pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman hyvin. Se miten eläköityvä henkilö

suhtautuu pitkän tähtäimen suunniteluun, on huomioitava esim. työryhmien raken-

teessa. Kaikilta opettajilta, virkaikään katsomatta edellytetään tehtävänkuvaan

kuuluvana koulun, työyhteisön ja toimintatapojen kehittämistä. Rehtorin ja koulun-

johtajan on hyvä olla tietoinen erilaisten työssäkehittymisen vaiheiden olemassa-

olosta.

Organisaation sisäisen tiedon jakamisen tärkeä väline on uusien työntekijöiden

perehdyttäminen. Tutkimusaineiston suurten koulujen osalta perehdytys oli selke-

ästi ohjeistettu, pienillä kouluilla keskityttiin vain perustyön aloittamiseen liittyvien

tietojen jakamiseen, jonka jälkeen keskusteluilla ja kollegiaalisilla kahvihetkillä oli

tärkeä rooli. Kaikissa kouluissa tosiasiallinen perehdytys jakautuu lähikollegojen

kesken.
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Sisäisen tiedon jakamiseen ei ollut luotu tietoista järjestelmää. Toimintakulttuurin

kehittämisen kautta pyrittiin mahdollistamaan työyhteisön sisäisen tiedon jakami-

nen yksilöiden ja työryhmien välillä.

Tietopääoman arviointi oli terminä vieras kaikille haastatelluille. Haastattelutilan-

teessa teemasta keskusteltaessa termin sisältö ymmärrettiin paremmin. Vaikka

työyhteisössä olevan osaamisen tulisi olla rehtorin hallussa, ainakin työryhmiä

muodostettaessa, koettiin alati päivitystä vaativa järjestelmä haasteelliseksi. Lista-

us henkilöiden osaamisesta ei riitä. Tietoisesti on tehtävä töitä osaamisen jakami-

sen kulttuurin edistämiseksi, jotta työyhteisön hiljainen tieto saadaan käyttöön.

Pienetkin asiat ja teot, kuten kuvaamataidon ideoista puhuminen tai hyväksi todet-

tujen nettilinkkien jakaminen edistävät työyhteisön osaamisen tunnistamista ja ja-

kamista. Haastateltujen rehtoreiden ja koulunjohtajien kouluissa on luotu vuosittain

toistuvia rakenteita, jotka tukevat hiljaisen tiedon ja osaamisen jakamista.

Eräässä pienehkössä koulussa kaikilla opettajilla oli pakollisena tehtävänä tehdä

kaksi projektia yhteistyössä toisen opettajan kanssa. Tehtävän ollessa pakollinen

ja sama kaikille, on opettajien välinen ideoiden vaihto jo alkulukuvuodesta vireää.

Toistuvana rakenteena, sitä kehitetään yhdessä työyhteisön kanssa. Lisäksi järjes-

tetään ns. Opearpajaisia, jossa työparit arvotaan ja opettajat keskustelevat opetus-

ryhmän tarpeista sekä opettajan että oppilaiden kanssa. Tällä tavoin opettajat

pääsevät näyttämään ja tuomaan työyhteisön tietoon omia erityisosaamisaluei-

taan. Tehdyistä projekteista käydään keskustelu työparin kanssa, muuta arviointia

ei tehdä, ellei työpari yhteisellä päätöksellä halua. Dokumentointi on sallittua, mut-

ta sitä ei vaadita.

Yhteisopettajuudessa, tai resurssiopettajan kanssa toimittaessa, opettajat oppivat

toistensa työtavoista ja tukevat toisiaan myös opetuksen suunnittelussa. Myös

opetusryhmien kanssa käydään läpi eri opettajien toimintatapoja ja vahvuuksia.

Opettajat voivat jakaa opetustunteja jaksoihin ja muokata toimintamalleja erilaisiksi

eri jaksoille. Teknologia painotteinen historian jakso tietotekniikkaopettajan vetä-

mänä motivoi perinteisin menetelmin etenevän opettajan ryhmää ja samalla antaa
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ideoita opettajalle. Opettajia rohkaistaan kysymään yhteistyömahdollisuuksia mui-

den opettajien kanssa.

Rehtorin ja koulunjohtajan tehtävä on innostaa ja kannustaa opettajia ideoimaan,

osallistumaan koulutuksiin ja verkostoitumaan. Opettajat osallistuvat paljon koulu-

tuksiin, mutta opittujen asioiden ja tietojen jakaminen omalle työyhteisölle on vä-

häistä. Koulutuksista saatujen tietojen hyödyntäminen oli kehittämiskohteena kuu-

della haastatetulla rehtorilla tai koulunjohtajalla.

Rehtoreiden ja koulunjohtajien toimenkuvaan kuuluu seurata ja osallistua monien

eri järjestäjien ja toimijoiden tilaisuuksiin, niistä saatavan tiedon jakaminen työyh-

teisön käyttöön oli kehityskohteena kahdella koulunjohtajalla ja kolmella rehtorilla.

”Meillä on informaatiotulva. Paljon tapahtuu, mutta mikä on oikeasti tärkeää?”

Osaamisen ja tiedon jakamiseen muiden koulujen kanssa koulut ovat olleet aktiivi-

sia, varsinkin pienemmät. Yhden haastateltavan koulunjohtajan kehittelemässä

systeemissä koulun eri luokka-astetiimit pohtivat keskenään mihin osa-alueeseen

haluavat perehtyä ja missä Espoon koulussa olisi kyseinen osa-alue hyvin hoidet-

tu. Koulunjohtaja ottaa yhteyttä valittuun kouluihin ja sopii järjestelyistä.

Tutustumiskäynti järjestetään koulupäivän aikana työajalla. Vierailun jälkeen luok-

ka-astetiimi kokoontuu oman koulun kustantamille kahveille tekemään yhteenve-

don päivän sisällöstä. Kaikkien luokka-astetiimien yhteenvedot esitellään ja käy-

dään yhteisesti läpi, mitä opittiin ja mitä voitaisiin soveltaa oman työyhteisön käyt-

töön.

Opettajat suhtautuvat innolla vierailukäytäntöön. Kohteena olevat koulut ovat olleet

myönteisiä ja yhteistyöhalukkaita. Espoossa onkin otettu epävirrallisesti käyttöön

termi ”parastaminen”, otamme toisilta työyhteisöltä hyväksi havaitun idean ja so-

vellamme sen omaan käyttöön. Lisäksi ideaa saatetaan kehittää eteenpäin yhdes-

sä kummakin työyhteisön kanssa.
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella miten perusopetuksen koulun uudis-

tumiskyvyn eri osa-alueita voidaan edistää osaamisen johtamisen menetelmillä

Espoon suomenkielisen tulosyksikön kouluissa. Tutkimuksen tutkimusongelma oli

”Miten osaamisen johtamisella edistetään oppilaitoksen uudistumiskykyä?”

Tutkimusongelman selvittämiseksi perehdyttiin aihealueen teoriaan, jossa tarkas-

teltiin alueita osaamisen johtaminen ja osaamisen johtaminen perusopetuksessa

sekä organisaation uudistumiskyky. Teoriaosuuden perusteella laadittiin teema-

haastattelun teemarunko ja tarkentavat yksityiskohtaisemmat apukysymykset.

Raasumaa (2010, 54) määrittelee tutkimuksessaan osaamisen johtamisen olevan,

käsitteellinen, ei-fyysinen ilmiö, joka ei ole missään valmiiksi kirjoitettuna, puhuttu-

na tai toimittuna ja alati näkyvissä. Käytännöllisessä mielessä osaamisen johtami-

nen on erityinen osa johtamisen ammattitaitoa. Erityisesti painottuvat yksilöiden ja

yhteisöjen oppimisen edistäminen sekä tiedon ja innovaatioiden jakamisen tehos-

taminen. Hän ryhmittelee osaamisen johtamisen perusopetuksessa viiteen pää-

luokkaan: ammatillisen kasvun tukemiseen, koulun sisäisen yhteistyökulttuurin

kehittämiseen, koulun pitkäjänteiseen kehittämiseen, sidosryhmäyhteistyön hoita-

miseen ja aktiivisen oppimisen johtamiseen.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella taulukkoon 2 on kerätty osaamisen joh-

tamisen käytäntöjä, menetelmiä ja välineitä, joiden avulla voidaan edistää perus-

opetuksen koulujen uudistumiskykyistä toimintamallia.

Uudistumiskyvyn ulot-
tuvuudet (Kianto)

Osaamisen johtamisen käytännön
toimet

Vuorovaikutus - tiimit, työryhmät, työparit,
- myönteinen ilmapiiri
- yhdessä tekeminen
- tiimien välinen yhteistyö
- johdon kannustava rooli
- kannustetaan kouluttautumaan
- vuorovaikutussopimus
- sähköiset toimintaympäristöt
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Ajan
hyödyntäminen

- koulun rakenteet
- lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat
- tiimien vastuualueet
- tehtävien jakaminen
- yhteisiin päätöksiin sitoutuminen
- johtoryhmä
- kokouskäytänteet
- tiimiajat
- lukuvuoden kokousaikataulu
- työn organisointi
- vuosikello
- vesopäivät
- koulun painotukset
- kaupunkitason strategiset linjaukset
- erilliskorvaus
- teknologian hyödyntäminen

Strateginen
kyvykkyys

- innovaatioita henkilökunnalta ja oppi-
lailta
- strategian näkyväksi tekeminen
- strategiassa pysyminen
- rekrytointi
- yhteis- ja samanaikaisopettajuus
- oppilaita osallistava toimintakulttuuri
- johtamispuhetta
- johdon ohjausmenetelmät
- OPS 2016
- tuloskortti
- strategiakartta
- Espoo-tarina
- Sukopuu
- lukuvuosisuunnitelma
- itsearviointi
(-osaamisstrategia)

Johtajuus - tiimien valtuuttaminen
- yhteiset tavoitteet
- luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri
- yhteistyökuvioiden mahdollistaminen
- henkilökunnan osaamisen hyödyntämi-
nen
- osaamisen arviointi
- rehtori valtuuksien jakajana
- kaikki toistensa tukena ja valvojina
- erilaisten toimintatapojen hyväksymi-
nen
- osaamisen johtamisen mallit
- espoolaisen johtamisen kulmakivet
- rekrytointi
- resursointi
- aikataulutus
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- lukujärjestykset
- johtoryhmäkoulutus
- kehityskeskustelut

Tiedon
johtaminen

- hiljaisen tiedon siirtäminen
- ajankohtaisen tiedon hallinta
- organisaation ulkopuolisen tiedon joh-
taminen
- työryhmien muodostaminen
- uusien työtekijöiden perehdytys
- yhteisopettajuus
- toistuvat rakenteet
- koulutuksiin osallistuminen
- sähköiset toimintaympäristöt
- aihekohtaiset kansiot
- ilmoitustaulu
- toimintakulttuurin kehittäminen
- ”parastaminen”

Taulukko 2 Perusopetuksen koulun uudistumiskykyistä toimintamallia edistäviä
käytännön toimia ja osaamisen johtamisen ulottuvuudet

8.1 Vuorovaikutteisuuden edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Organisaation vuorovaikutteisuuden tasot rakentuvat sen sisäisten ja ulkoisten

suhteiden kautta (Pöyhönen 2005).

Raasumaan (2010, 86–89) mukaan pedagogisen osaamisen kehittäminen edellyt-

tää tiivistä vuoropuhelua yhteisöllisen, yksilöllisen sekä pedagogisen osaamisen

välillä. Pedagogiselle osaamiselle tyypillinen elinympäristö on oppiva yhteisö. Op-

pivassa kouluyhteisössä koko henkilökunta sekä oppilaat ovat valmiita jakamaan

tietonsa, taitonsa ja osaamisensa.

Tutkimustulosten perusteella sisäisen vuorovaikutuksen taso on perusopetuksen

kouluissa hyvä. Ilmapiiriä rakennetaan tietoisesti avointa keskustelua tukevaksi.

Vuorovaikutus on aktiivista ryhmien sisällä ja ryhmien välillä, mutta koko organi-

saation välinen vuorovaikutus on vähäisempää, rajoittuen lähinnä kokouksiin ja

palavereihin. Ryhmien välisen vuorovaikutuksen tavoitteellinen toiminta mahdollis-

taisi tiedon ja osaamisen jakamisen tehokkaammin koko organisaation sisällä.
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Viitalan (2002) mukaan yksi osaamisen johtamisen ulottuvuuksista on oppimista

edistävän ilmapiirin luominen. Rehtorit ja koulunjohtajat korostivat johdon roolia

myönteisen ja kannustavan ilmapiirin luomisessa. Myös vuorovaikutussopimuksilla

pyritään vahvistamaan ryhmien ja yksilöiden välisen vuorovaikutuksen sujuvuutta.

Vuorovaikutussopimus on työyhteisössä yhteisesti hyväksytty asiakirja, johon on-

gelmallisissa vuorovaikutustilanteissa voidaan vedota.

Sidosryhmäyhteistyö ja verkostoissa oppimisen ohjaamisen merkitys ovat viime

vuosina muodostuneet perusopetuksen rehtorin työssä yhdeksi keskeisimmäksi

osaksi opettajien osaamisen johtamista. Raasumaa (2010, 242, 261–263) tarkoit-

taa sidosryhmäyhteistyöllä yhteistyötä elinkeinoelämän ja koulua ympäröivän lä-

hiyhteisön kanssa sekä toimivaa huoltaja- ja oppilaitosyhteistyötä. Kouluissa yh-

teistyö huoltajien kanssa on aktiivista, mutta vain muutamilla kouluilla on toimivia

yhteistyömalleja elinkeinoelämään.

Ulkoisten vuorovaikutussuhteiden kehittämiseen on Espoon suomenkielissä ope-

tuksessa panostettu viime aikoina erilaisten keskitetyistä resursseista rahoitettujen

hankkeiden kautta. Samoin sähköisten ympäristöjen käyttöön, jotka omalta osal-

taan monipuolistavat yhteydenpitomahdollisuuksia, on resursoitu paljon sekä tieto-

teknisten välineiden että ohjelmistojen kautta. Sähköisten ympäristöjen mahdolli-

suuksien hyödyntäminen ja opetuksen digitalisaatio ovat Espoon perusopetuksen

painotusalueita.

8.2 Ajan hyödyntäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Organisaation uudistumiskykyä tarkasteltaessa ajan hyödyntämisellä tarkoitetaan

organisaation resurssien järkevää ja tehokasta hyödyntämistä niin, että kehittämis-

toiminnallekin jää tarpeeksi aikaa (Kianto 2008a). Kouluissa ajan hyödyntäminen

on vahvasti sidoksissa tiimien ja toiminnan rakenteisiin. Kokous- ja tiimiaikataulut

sekä koulun toimintakulttuurin rakenteet luovat pohjan ajankäytölle oppituntien

ympärille. Vuosikellolla kuvataan lukuvuoden tapahtumia ja tärkeitä päivämääriä.

Opettajan työajan määrittely onkin ajankohtaista, sillä opetustyön lisäksi muu ope-

tuksen toteuttamiseen ja kouluorganisaation kehittämiseen liittyvä työ on lisäänty-
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nyt huomattavasti. Raasumaan (2010, 244) määrittelemän aktiivisen oppimisen

johtamisen keinona on mainittu resursointi ja rakenteiden luominen kouluyhteisön

tasolla.

Tutkimustulosten perusteella rehtorit ovat luoneet omalle koululleen rakenteita

huomioiden koulun koon ja painotukset. Johtoryhmän rooli pitkän ja lyhyen tähtäi-

men suunnitellussa on keskeinen. Tiimien vastuualueiden mukaiset tehtävät mah-

dollistavat yhtäaikaisesti monien projektien etenemisen. Ongelmalliseksi ja aikaa

vievää asiaksi mainittiin yhteisiin päätöksiin sitoutumisen vaikeus. Ryhmien teke-

mät linjaukset pitäisi pystyä ottamaan vastaan, jotta eri ryhmien tekemän työn tu-

lokset saataisiin tehokkaammin ja tarvittaessa samanaikaisesti käyttöön.

Lukuvuoden yhteenveto ja tulevan lukuvuoden suunnittelu koko työyhteisön kans-

sa toteutetaan ns. vesopäivänä. Suunnitteluaikaa koko työyhteisön kanssa tarvi-

taan enemmän, jotta koulut pystyisivät tavoitteellisesti kehittämään toimintakulttuu-

riaan.

Myös ajan käytön hyödyntämisessä teknologian laajat mahdollisuudet ovat kes-

keisessä roolissa. Tietoteknisten järjestelmien moninaisuus vie tällä hetkellä mai-

nittavan paljon aikaa. Teknologian hyödyt haluttaisiin ottaa laajemmin käyttöön.

Espoon sivistystoimi on resursoinut opetushenkilökunnan ja koulun johdon tieto-

tekniikkakoulutuksiin tavoitteellisesti jo useamman vuoden ajan. Siitä huolimatta

teknologian käyttö vaatii tehostamista.

Ajankäyttöön ja koulujen omien suunnitelmien toteuttamiseen vaikuttavat kaupun-

kitasoiset strategiset linjaukset. Ne ovat aina priorisoitava ohi muiden hankkeiden.

Ajankäytön hyödyntämisen kannalta kaupunkitasoiset hankkeet ja projektit olisi

hyvä tietää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
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8.3 Oppimismyönteisyyden edistäminen osaamisen johtamisen menetel-

millä

Uudistumisen perusedellytys on oppiminen, koska osaamisvaatimukset organisaa-

tioiden toimintaympäristössä muuttuvat kokoajan. Luova, oppimismyönteinen

asenne, tarvitsee tuekseen selkeitä rakenteita ja prosesseja. Oppimiseen tulee

kannustaa kaikkia, organisaation kaikilla tasoilla. (Kianto 2008a.)

Uutta luotaessa tulee hyväksyä epävarmuusalueella toimiminen. Kannustava il-

mapiiri mahdollistaa keskeneräisten ideoiden esittämisen ja kyseenalaistamisen.

Myös virheet sekä epäonnistumiset tulee nähdä tärkeänä voimavarana ja oppina

tulevaisuuden toimintaan. Koska radikaalit innovaatiot edellyttävät irrottautumista

vallitsevista ajattelu- ja toimintamalleista, johdon tulisi selkeästi kannustaa uuden

oppimiseen. (Kianto 2008a.)

Tutkimuksen tuloksissa korostui useassa kohdassa johdon innostavan roolin ja

kannustavan ilmapiirin tärkeys. Oppimismyönteisyyden alueella myös johdon oma

esimerkki oli keskeisessä roolissa. Viitala (2002, 189–192) mainitsee oppimista

edistävän ilmapiirin luomisen ulottuvuuden käsittävän koko työyhteisön ilmapiirin

kehittämisen lisäksi esimiehen ja hänen alaistensa välisten vuorovaikutussuhtei-

den rakentamisen.

Viitalan (2002, 190) mukaan osaamisen johtamisen ulottuvuuden sisältöä kuvaa

sitoutuminen, joka näkyy esimiehen sitoutumisena muutoksiin sekä oman ammat-

titaidon kehittämisen lisäksi innostuksena työhön.

Tutkimustulosten perusteella rehtorit ja koulunjohtajat olivat hyvin sitoutuneita ke-

hittämään oman työyhteisönsä toimintoja sekä omaa ammattitaitoaan. Kaikilla oli

näkemys oman työyhteisön tilasta ja kehityssuunnasta, vaikka varsinaisesti vain

harvoilla oli selkeä ja tavoitteellinen kehityssuunnitelma.

Uudistumiskyvyn vuorovaikutusta edistävillä osaamisen johtamisen menetelmillä

voidaan edistää myös oppimismyönteisyyttä. Työparien ja tiimien toiminta luotta-

muksellisessa ilmapiirissä antaa tilaa epäonnistumisille ja mahdollistaa niistä op-

pimisen rakentavan palautteen kautta. Käytänteiden jakaminen työyhteisön sisäis-
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ten koulutusten kautta ja monissa eri opetusryhmissä työskentelevien resurs-

siopettajien kautta lisää vertaisoppimista.

Raasumaa (2010, 140, 236–238) mainitsee osaamisen kehittämisen ja johtamisen

keinoina perusopetuksessa ammatillisen kasvun tukemisen alueella toisilta sekä

virheistä oppimisen lisäksi sisäisen koulutuksen että täydennyskoulutuksen. Kou-

lun sisäisen yhteistyökulttuurin kehittämisessä avoimuus ja hyvä ilmapiiri johtavat

kollegiaaliseen kannustamiseen sekä epäonnistumisten hyväksymiseen. Tiedon

jakaminen mahdollistaa yhteistyön.

8.4 Strategisen kyvykkyyden edistäminen osaamisen johtamisen menetel-

millä

Uudistumiskyvyn strateginen kyvykkyys muodostuu organisaation perustehtävien,

toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden toimivasta yhteydestä vision ja vahvan identi-

teetin kanssa. Joustava strategia selkeyttää yhteisen suunnan mahdollistaen uu-

den kehittämisen. (Kianto 2008a.)

Uudistuvat organisaatiot omaavat kykyä havaita heikkoja signaaleja ja ne seuraa-

vat järjestelmällisesti asiakasympäristöstä tulevaa informaatiota uusien toiminta-

mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Organisaation oman toiminnan vertaaminen

alansa parhaisiin toimijoihin ylläpitää tilannetietoutta ja mahdollistaa korkean tavoi-

tetason. (Kianto 2008a; Teece et al. 1997.)

Tutkimustulosten mukaan strategisen kyvykkyyden edistämiseksi tehdään paljon

asioita opetus- ja sivistystoimen sekä kaupungin tasolla. Espoon strategia on ny-

kyisin Espoo-tarina, josta on johdettu sivistystoimen tuloskorttivaatimukset ja suo-

menkielisen opetuksen Sukopuu-strategia. Koulun tasolla lukuvuosisuunnitelmas-

sa määritellään lukuvuosittaiset painotusalueet. Kolmen vuoden välein espoolaiset

koulut tekevät itsearvioinnin. Kyselyyn vastaavat oppilaat, huoltajat sekä henkilö-

kunta. Vain yhdellä koululla oli luotu henkilöstön osaamisstrategia, joka yhdiste-

tään lukuvuosisuunnitelmaan ja itsearviointiaineistoon.
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Koulun pitkäjänteinen kehittäminen on Raasumaan (2010, 140, 240–242) tutki-

muksen mukaan yksi viidestä pääalueesta osaamisen kehittämisen ja johtamisen

keinoista perusopetuksessa, sisältäen visioinnin ja strategiatyön sekä hankkeet ja

projektit. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen resurssien suuntaaminen jättää tilaa

muutoksiin suhtautumiselle ja uudistumiselle.

Tämän tutkimuksen tuloksiin perustuen rehtorit ja koulunjohtajat käyttävät paljon

johtamispuhetta strategioiden tunnetuksi tekemiseksi ja strategiassa pysymiseksi.

Perussuunnitelmat on tehty joustaviksi ja ne antavat tilaa oppilailta ja henkilökun-

nalta nouseville innovaatiolle.

Oppimisen suunnan selkeyttämisen ulottuvuuden alueella organisaation tavoittei-

den ja toiminnan arviointien kautta määritellään toiminnan ohjaamisen ja osaami-

sen kehittämisen suuntaa sekä kehys oppimisprosesseille. Esimies myös luo toi-

mintamalleja ja rakenteita, jotka varmistavat, systematisoivat ja kehittävät oppimis-

ta edistävää keskustelua työyhteisössä. Esimerkkeinä ovat yhteiset suunnitelupa-

laverit ja arviointikeskustelut sekä kehityskeskustelut. Lisäksi esimiehen tehtävänä

on varmistaa oppimiselle tarpeelliset resurssit. (Viitala 188, 192.)

8.5 Johtajuuden edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Osaamisen johtamisen keinona perusopetuksessa Raasumaa (2010, 244–257)

mainitsee johtajuuden jakamisen ja omalla esimerkillä johtamisen lisäksi henkilös-

tön hankinnan, resursoinnin ja rakenteiden luomisen. Ryhmien muodostaminen,

palautteenanto, palkitseminen, puuttuminen ja asemavallan käyttö, kuten myös

kuuntelu, rohkaisu ja tukeminen kuuluvat osaamisen johtamisen keinoihin.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tiimien valtuuttamisen ja yhteisten tavoit-

teiden kautta koulujen toimintakulttuurissa on paljon viitteitä jaetun johtajuuden

mallista sekä matalan hierarkian toimintatavoista. Rehtori toimii valtuuksien jaka-

jana, mutta yhteisten tavoitteiden kautta työyhteisössä toimitaan toisten tukena ja

valvojina, erilaiset toimintatavat hyväksyen.
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Kianto (2008a) toteaa kannustavan johtamisen sekä valtuuttamisen tukevan orga-

nisaation jäsenten sitoutumista ja motivaatiota luoden mahdollisuuksia organisaa-

tion luovalle toiminnalle. Organisaation jäsenten selkeät roolit, läpinäkyvä organi-

saatiorakenne ja päätöksenteko mahdollistavat motivoivan valtuuttamisen.

Tutkimustuloksissa myös johtajuuden kohdalla avoimen ja luottamuksellisen ilma-

piirin rakentaminen ja ylläpito nähtiin tärkeänä johtamistavoitteena, joka mainitaan

myös espoolaisen johtamisen kulmakivissä. Perusopetuksen kontekstissa Raa-

sumaa (2010, 262) yhdistää ja sisällyttää Viitalan (2002) mallin esimerkillä johta-

misen rehtorin itsensä johtamisen teemaan ja oppimisen suuntaamisen yksilön

voimaatumisen edistämiseen sekä luovan oppimiskulttuurin vahvistamiseen.

Kehityskeskusteluiden kautta saadaan kartoitettua työyhteisön osaamisen nykytila

ja luotua sekä henkilökohtaisia että ryhmätasoisia kehittämistoimia. Opettajille laa-

dittavien lukujärjestysten rakentamisella pyritään henkilökunnan osaamisen koh-

dennettuun hyödyntämiseen.

8.6 Tiedon johtamisen edistäminen osaamisen johtamisen menetelmillä

Toimintaohjeet, tietokannat ja arkistot sisältävät helposti kodifioitavaa eksplisiittistä

tietoa. Sosiaalisen kanssakäymisen kautta on mahdollista vahvistaa sekä hiljaista

että eksplisiittistä tietoa. Tiedon johtamisen tarkoituksena on saada mahdollisim-

man suuri määrä organisaation tiedosta havaittavaan muotoon. (Kianto 2008a;

Sydänmaalakka 2002.)

Tutkimustuloksissa hiljaisen tiedon siirtämisen mahdollisuuksina mainittiin yhteis-

opettajuus, työryhmien muodostaminen ja uusien työntekijöiden perehdytys. Lähi-

kollegojen ja esimiesten luoma kuva työnteon kulttuurista suuntaa merkittävästi

uusien opettajien osaamisen kehittymistä (Raasumaa 2010, 121).

Toimivilla rakenteilla ja aikatauluilla tuettiin tiedon siirtymistä. Toimintakulttuurin

kehittämisen kautta pyrittiin mahdollistamaan työyhteisön sisäisen tiedon jakami-

nen yksilöiden ja työryhmien välillä. Koulutuksiin kannustettiin osallistumaan. Nii-



102

hin myös osallistuttiin runsaasti, mutta opittujen asioiden ja tietojen jakaminen

omalle työyhteisölle jäi vähäiseksi. Paljon käytetyn ”parastamisen”, toisilta työyh-

teisöiltä saatujen ideoiden soveltaminen omaan käyttöön, kannalta työyhteisön

ulkopuoliset koulutukset ovat tärkeitä.

Perinteiset informaatiokanavat kuten ilmoitustaulu olivat käytössä kaikissa kouluis-

sa. Teknologian tuomia mahdollisuuksia tiedon ylläpitämiseen ja jakamiseen hyö-

dynnetään jatkuvasti enemmän. Toisaalta tietoteknisen infrastruktuurin moninai-

suus aiheuttaa myös haasteita tiedon johtamisen hallintaan.

Koulujen tieto- ja osaamispääomaa ei arvioitu järjestelmällisesti. Haastatelluista

rehtoreista ja koulunjohtajista, vain yhdellä oli organisaation osaamisen ja tietä-

myksen kehittämiseen jonkinlainen strategia. Se oli yhdistetty kolmen vuodenvä-

lein tehtävään itsearviointisykliin.

Osaamispääoman kartoittamisen ja kehittämisen käyttöönotto olisi kouluyhteisöjen

tavoitteellisen uudistumisen kannalta tärkeää.
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9 YHTEENVETO

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tarkastella miten perusopetuksen kou-

lun uudistumiskyvyn eri osa-alueita edistetään osaamisen johtamisen menetelmillä

Espoon suomenkielisen tulosyksikön kouluissa. Tutkimuksen tutkimusongelmana

oli: Miten osaamisen johtamisella edistetään oppilaitoksen uudistumiskykyä?”

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Haastattelut toteutettiin

teemahaastattelumuotoisina, koska tutkimusalue oli haastateltaville vieras. Tee-

mahaastattelussa haastattelun teema-alueet olivat tiedossa, mutta kysymyksillä ei

ollut tarkkaa muotoa eikä järjestystä. Selventävillä apukysymyksillä tarkennettiin

vastauksia ja ohjattiin keskustelua. Teemahaastatteluun päädyttiin myös haasta-

teltavien melko pienen määrän vuoksi.

Haastatteluteemojen jaottelu noudatteli organisaation uudistumiskyvyn pääteemo-

ja: strateginen kyvykkyys, vuorovaikutteisuus, ajan hyödyntäminen, oppimismyön-

teisyys, johtajuus ja tiedon johtaminen sekä niihin vaikuttavia osaamisen johtami-

sen keinoja ja menetelmiä

Haastateltavien henkilöiden valinnassa huomioitiin oppilaitoksen koon lisäksi reh-

torin/koulunjohtajan virkavuodet. Koulujen oppilasmäärät vaihtelivat välillä 120–

460 ja henkilöstömäärät olivat 15–60. Johtajina haastateltavat olivat toimineet alle

kahdesta vuodesta noin 15 vuoteen.

.Tutkielmassa osaamisen johtamisen perustana olevat ulottuvuudet: oppimisen

suuntaaminen, oppimisprosessin tukeminen, oppimista edistävän ilmapiirin luomi-

nen ja esimerkillä johtaminen sekä verkostoissa johtaminen loivat pohjan osaami-

sen johtamisen keinoille perusopetuksessa. Perusopetuksessa osaamisen johta-

misen voidaan määritellä olevan, käsitteellinen, ei-fyysinen ilmiö, joka ei ole mis-

sään valmiiksi kirjoitettuna, puhuttuna tai toimittuna ja alati näkyvissä. Se voidaan

ryhmitellä viiteen pääluokkaan: ammatillisen kasvun tukemiseen, koulun sisäiseen

yhteistyökulttuurin kehittämiseen, koulun pitkäjänteiseen kehittämiseen, sidosryh-

mäyhteistyön hoitamiseen ja aktiivisen oppimisen johtamiseen.
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Haastatteluissa pyrittiin löytämään osaamisen johtamisen käytäntöjä ja välineitä,

joiden avulla perusopetuksen koulujen uudistumiskykyä voitaisiin edistää.

Tutkimuksen tulosten perusteella perusopetuksen kouluissa uudistumiskyvyn osa-

alueita voidaan edistää osaamisen johtamisen menetelmin vaihtelevasti. Vuoro-

vaikutuksen, oppimismyönteisyyden, johtajuuden sekä ajan hyödyntämisen osa-

alueilla kouluilla oli käytössä monia erilaisia menetelmiä. Monet käytössä olevat

käytänteet edistivät useita uudistumiskyvyn osa-alueita samanaikaisesti. Kouluissa

panostettiin paljon yhdessä tekemiseen. Pari- ja yhteisopettajuus, resurssiopettaji-

en ja tiimein käyttö sekä jaetun johtajuuden malli edistävät monia uudistumiskyvyn

osa-alueita.

Uudistumiskyvyn osa-alueista strategisen kyvykkyyden edistämiseksi oli kaupunki-

tason toimintoja, joiden näkyminen koulun strategisessa suunnittelussa oli vaihte-

levaa. Strategisen suunnittelun koulukohtainen eteneminen tapahtui selkeästi lu-

kuvuosisuunnitelman kautta. Osaamisen menetelmistä myös rekrytoinnilla edistet-

tiin strategista kyvykkyyttä. Näistä huolimatta strategisen kyvykkyyden tavoitteelli-

nen ja suunnitelmallinen edistäminen jäi kouluissa vähäiseksi.

Myös tiedon johtamisen kohdalla järjestelmällinen osaamis- ja tietopääoman kar-

toittaminen ja kehittäminen oli vähäistä. Hiljaisen tiedon jakamiseen kiinnitettiin

huomiota ja sitä edistettiin monenlaisin ryhmätyötoiminnoin. Dokumenttien ja tieto-

kantojen hallinnassa tietojärjestelmien moninaisuus hankaloitti kokonaisuuden

hahmottamista. Ulkoisen tiedon johtamisen suhteen osaamisen johtamisen keinoja

havaittiin vain muutamia.

Osaaminen liittyy vahvasti oppimiseen. Oppimisen edellytyksenä on luottamuksel-

linen ja kannustava ilmapiiri. Tämän pro gradu -tutkielman tulosten perusteella

tutkimuksen kohteena olleissa espoolaisissa kouluissa luottamuksellinen ja kan-

nustava ilmapiiri on perusopetuksen koulun uudistumiskykyä näkyvimmin edistävä

osaamisen johtamisen ulottuvuus.
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9.1 Jatkotutkimusehdotuksia

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kaikkien uudistumiskyvyn osa-alueiden

edistämistä osaamisen johtamisen keinoin. Osaamisen johtaminen ja osaamisen

kehittäminen käsitteiden selkeämpi määrittely on jatkotutkimusten kannalta kes-

keistä. Tässä tutkimuksessa käsitteiden välinen yhteys jäi epäselväksi. Tutkimusta

varten ei tehty organisaation nykytilan kartoitusta, jota voidaan pitää selkeänä

puutteena. Jatkotutkimuksia ajatellen perusopetuksen kouluorganisaation tila olisi

hyvä kartoittaa esim. ORCI (Organizational Renewal Capability Inventory) mene-

telmällä. Lisäksi tutkimuksen rajaus vain tiettyihin uudistumiskyvyn osa-alueisiin

olisi tarkoituksenmukaisempaa.

Jatkotutkimuskohteena voisi olla tässä tutkimuksessa usein esille nousseen luot-

tamuksellisen ilmapiirin vaikutus perusopetuksen kouluorganisaatioiden muutos-

kyvykkyyteen. Myös perusopetuksen koulun henkilökunnan osaamiskartoitus ja

tavoitteellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma olisivat tarpeellisia kehitettä-

essä koulujen toimintakulttuuria uuden opetussuunnitelman myötä kohti oppivaa

organisaatiota.
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LIITE 1 Teemahaastattelun runko

Teemarunko
Haastattelut tehdään vapaamuotoisena. Tässä esitetyt kysymykset ohjaavat haas-

tateltavia tiettyihin teemoihin. Teemat noudattelevat uudistumiskyvyn osa-alueita

(Kianto 2008).

Teema 1. Strateginen kyvykkyys

- Kuinka oppilastarpeet ohjaavat osaamisen kohdentamista strategisella tasolla?

(Asiakaslähtöisyys)

- Miten strategia ohjaa osaamisen johtamistoimintaa työyhteisössä?

- Millainen on työntekijöiden tietämys strategian merkityksestä omiin työtehtäviin ja

millaista osaamista/osaamisen päivittämistä se omien työtehtävien kannalta vaa-

tii? (Strategian selkeys)

- Kuinka hyvin/ miten organisaatio osaa käyttää yllättäviä mahdollisuuksia uuden

oppimiseen ja osaamisen kartuttamiseen?

- Millä tavoin johto huomio yllättävät mahdollisuudet osana osaamisen johtamista?

- Miten tai millaisin keinoin osaamisen johtamisella pyritään valmistamaan organi-

saatio muuttamaan toimintaansa joustavasti toimintaympäristön muuttuessa?

(Joustavuus)



- Miten/millaisin osaamisen johtamisen keinoin tuetaan organisaation innovatiivi-

suutta?

- Millaisessa roolissa innovatiivisuus organisaatiossa on?

- Miten kiinnostus kohdentuu nykytilaan ja muutokseen (Innovatiivisuus)

- Onko organisaatiolla selkeä visio tulevaisuudesta? / Millainen tulevaisuuden visio

organisaatiolla on ? Miten osaamisen johtamisella pyritään vahvistamaan organi-

saation tulevaisuuden visiota?

- Minkälaisilla osaamisen johtamisen menetelmillä pyritään vahvistamaan kehitys-

trendien tunnistamista ja niiden opetustoimelta edellyttämiä muutoksia? (Tulevai-
suuteen suuntautuneisuus)

Teema 2. Vuorovaikutteisuus

- Millaista osaamisen johtamista tarvitaan, jotta kommunikaatio ryhmissä olisi toi-

mivaa?

- Entä yleensä yhteistyö tiimeissä? (Tiimityö)

- Miten eri tiimien yhteistyö sujuu?

- miten hyödynnetään toisten tiimien osaamista tehokkaasti? (Organisaation si-
säinen yhteistyö)

- Miten osaamisen johtamisella parannetaan yhteistyötä kumppaneiden kanssa?

- Miten organisaation osaaminen karttuu ulkopuolisesta yhteistyöstä? (Ulkopuoli-
nen yhteistyö)



Teema 3. Ajan hyödyntäminen

- Millaista osaamista tarvitaan, jotta organisaatio pystyy viemään läpi samanaikai-

sia laajamittaisia muutoksia nopeassakin tahdissa ?

- Miten osaamisen johtamisella tuetaan mahdollisuutta saada työasiat hoidettua

työajan puitteissa?

- Miten/millaisin osaamisen johtamisen keinoin päästäisiin ”tulipalojen sammutta-

misesta” pitkäjänteiseen työskentelyyn?

- Millaisilla osaamisen johtamisen menetelmillä mahdollistetaan työajan riittäminen

myös työn kehittämiseen ja uusien toimintatapojen kokeilemiseen?

Teema 4. Oppimismyönteisyys

- Miten voidaan osaamisen johtamisella tukea ongelmien ratkaisemista impro-

visoiden? (Kokeilu)

- Millaiset ovat osaamisen johtamisen mahdollisuudet tukea oppimista kokemusten

perusteella?

- Miten osaamisen johtamista hyödynnetään sekä onnistuneiden että epäonnistu-

neiden asioiden arvioinnissa (jälkeenpäin)? (Reflektio)

- Miten työn tuloksista annetaan palautetta Miten palautetta käytetään kehittämään

yksilöitä? (Palaute)



- Miten osaamisen johtamisella tuetaan/luodaan ilmapiiriä, jossa kuunnellaan eriä-

viä mielipiteitä ja nykyiset toimintamallit voidaan kyseenalaistaa?

- Millaisin osaamisen johtamisen keinoin voitaisiin varmistaa, että innovointi olisi

osa jokaisen työtä? (Kyseenalaistaminen)

- Millä tavalla työntekijät oppivat toisiltaan?

- Tukevatko työntekijät toisiaan? Miten työntekijät tukevat toisiaan?

- Millaisin osaamisen johtamisen menetelmin voidaan lisätä vertaisoppimista?

(Kehittäminen)

Teema 5. Johtajuus

- Millaisella osaamisen johtamisella esimiehet voivat rohkaista alaisiaan kehittä-

mään uusia ideoita?

- Miten osaamisen johtamisella kannustetaan työntekijöitä vaikuttamaan omaa

työtänsä koskeviin päätöksiin?

- Miten osaamisen johtamisella voidaan tukea työntekijöitä kehittämään itseään

työnsä kautta? (Valtuuttaminen)

- Miten osaamisen johtamisella vaikutetaan työtehtävien (sopivaan) haasteellisuu-

teen ja työtehtävien organisointiin?

- Miten osaamisen johtamisella voidaan selkeyttää yhteisiä tavoitteita ja tukea nii-

den (valvottua) saavuttamista?

- Miten osaamisen johtamisen arviointikäytännöt tukevat organisaation tavoitteita?

(Management)



Teema 6. Tiedon johtaminen

- Kuinka (helposti) aiemmin luodut dokumentit ovat saatavilla?

- Onko tietoa paljon dokumenttien, tietokantojen ja arkistojen muodossa?

- Miten paljon tietoa on dokumenttien, tietokantojen ja arkistojen muodossa?

(Eksplisiittinen tieto)

- Millainen rooli kokemusperäisellä tiedolla on organisaatiossa ?

- Millaisin (osaamisen johtamisen) keinoin voidaan saada varmistettua kokeneen

työntekijän tieto organisaation käyttöön hänen siirtyessään pois organisaatiosta?

- Millainen tai kuinka selkeä on organisaation osaamiseen ja tietämykseen liittyvä

strategia?

- Miten organisaation tieto- ja osaamispääomaa arvioidaan (järjestelmällisesti)?

- Tietojärjestelmien tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus?

- Millainen vaikutus osaamisen johtamisella on tietojärjestelmien tehokkuuteen?

(Kokemusperäinen tieto)

Millaisella osaamisen johtamisella tuetaan:

- Palavereitten tehokkuutta ja hyödyllisyyttä?

- Eri työtehtäviin liittyvän tiedon helppoa saatavuutta?

- Tiedon jakamista muiden työntekijöiden kanssa? (Organisaation sisäisen tie-
don johtaminen)



Miten ulkopuolista tietoa hyödynnetään osaamisen johtamisessa?

- Miten organisaatio kerää jatkuvasti ulkopuolista tietoa?

- Millaisia ulkopuolisen tiedon hankkimiseen, tallentamiseen ja jakamiseen käytös-

sä tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita käytäntöjä ja järjestelmiä?

- Millaisin keinoin saadaan tietoa muista koulutusalan organisaatioista ja opetus-

toimen kentästä ? (Organisaation ulkoisen tiedon johtaminen)
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