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Sivistysjohtaja toimii kunnissa toimialansa ylimpänä viranhaltijana, sivistystoimen 

toimialajohtajana. Toimialojen nimien tai viranhaltijoiden tehtävänimikkeissä on kirjavuutta, koska 

kukin kunta voi rakentaa organisaationsa haluamallaan tavalla. Tyypillisesti koulutuksesta vastaa 

sivistystoimi ja sivistystoimea johtaa sivistysjohtaja.  

Haastavan tehtävän hoitamisessa sivistysjohtaja tarvitsee kompetensseja. Tämä tutkimus kartoittaa 

mitä nämä kompetenssit ovat ja asettaa ne tärkeysjärjestykseen. Vuorovaikutus nousee tärkeimmäksi 

kompetenssiksi sivistysjohtajan työssä. Muita kompetensseja ovat kokonaisuuksien hallinta, 

toimialan tuntemus, lainopillinen osaaminen ja talousosaaminen. 

Naisten ja miesten välillä löytyy pieniä eroja kompetenssien priorisoinnissa samoin kuin yli 50 ja 

alle 50-vuotiaiden välillä. Naiset priorisoivat taloustaitoja hieman miehiä korkeammalle. Miehet 

puolestaan arvottavat laintuntemusta. Joukossa alle 50-vuotiaat sivistysjohtajat toimialan tuntemus 

nousee tärkeimmäksi kompetenssiksi.  

Tutkimus löytää myös niitä konkreettisia työtehtäviä, joissa sivistysjohtaja toimii ja soveltaa 

kompetenssiosaamistaan. 

Lisäksi tutkimus pohtii kompetenssi-käsitteen monitahoisuutta yksityiskohtaisesti pyrkien 

selkeyttämään sen olemusta ja kartoittamaan sitä, miten sivistysjohtajat mieltävät kompetenssi-

käsitteen työssään. Yleisesti sivistysjohtajat mieltävät kompetenssin tarkoittavan tietyn taitoalueen 

osaamista yksilötasolla. Toisena vaihtoehtona on erilaisten luonteenpiirteiden, kuten empatia, 

rauhallisuus, sitkeys ja paineensietokyky luettelu. 

Tutkimus on kokonaistutkimus, jossa tutkittava joukko on kaikki Suomen kuntien (N=310) 

sivistysjohtajat. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla lomakekyselyllä sähköpostin 

välityksellä. Vastausprosentiksi muodostui 29%.  

 

Avainsanat: johtaminen, julkinen johtaminen, kuntajohtaminen, sivistysjohtaja, sivistystoimi, 

kompetenssi 
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1 JOHDANTO  
 

 

Tämä tutkimus käsittelee johtajuuden kompetensseja. Tutkimuksessa keskitytään kuntien 

sivistystoimialan johtamiseen. Jos sote uudistus toteutuu, tulee kuntien sivistystoimi 

olemaan selkeästi budjetiltaan ja henkilöstömäärältään suurin sektori näin korostaen 

hallintoalan merkityksellisyyttä. Kuntien sivistystoimen johtava viranhaltija on yleensä 

tehtävässään nimikkeellä sivistysjohtaja tai sivistystoimenjohtaja. Tässä tutkimuksessa näitä 

nimikkeitä käytetään rinnakkaisina ja samanarvoisina termeinä. 

 

Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi koko julkisen sektorin toiminta on muutoksessa. 

Verkostomaisuuden kasvaminen luo tilanteita, joissa johtajan vuorovaikutustaidot 

korostuvat.  Lähes kaikki uudemmat näkemykset johtajuudesta korostavat tavalla tai toisella 

vuorovaikutuksellisuutta nykyaikaisen johtajuuden peruspilarina (Haveri, Airaksinen & 

Paananen 2015, 26).  

 

Korkean koulutustason ylläpitäminen vaatii korkeatasoista opetuksen järjestämistä, mikä 

vaatii osaamista ja kompetensseja sivistyssektorin johdossa. Suomessa perusopetuksen 

järjestämisvastuu on kunnilla (Peruskoululaki 1983/476 § 6). Yksityisiä perusopetuksen 

tarjoajia on vain vähän ja näidenkin toimintaa säädellään samankaltaisesti kuin julkisia 

peruskouluja. Suomen koulutusjärjestelmä ja sen tulokset ovat olleet korkeatasoisia 

vuodesta toiseen, ja tämä on herättänyt myös kansainvälistä positiivista huomioita. 

Perusopetuksen oppilaiden osaamista mittaava ja kansainvälistä vertailua tekevä Pisa-

tutkimus (Programme for International Student Assesment) osoittaa suomalaisten lasten 

pärjäävän hyvin vertailussa muiden maiden lapsiin. Uusin Pisa-mittaus 15-vuotiaiden 

lukutaidosta sijoittaa Suomen selkeästi OECD-maiden keskiarvoa korkeammalle (Leino ym. 

2019, 42). Onnistumisen toteaa myös Suomen hallitusohjelma vuodelta 2019. 

Hallitusohjelmassa on seitsemän strategista painopistealuetta, joista koulutus on yksi. 

Hallitusohjelman mukaisesti kokonaiskoulutuksen tasoa edelleen kehitetään ja sitä 

ylläpidetään korkeatasoisena. ”Sivistys on tärkeimpiä arvojamme ja ihmisen vapauden tae” 

(Hallitusohjelma 2019, 3.7).  Sivistys ja sen ylläpitäminen korkeatasoisena on tukevasti 

kuntien vastuulla. Tämä vastuu edellyttää korkeatasoista ja määrätietoista sivistyksen 

toimialan johtamista. Sivistysjohtajilla tulee olla vaativan tehtävänsä edellyttämät 
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kompetenssit. Aihepiiri on merkittävä koko yhteiskunnan kehittymisen ja kilpailukyvyn 

kannalta. Tämä tutkimus tuo osansa aihepiirin kehittämiseen.   

 

Ihmisten arviointia ja osaamisen mittaamista, kyvykkyyttä, ominaisuuksia, sekä näiden 

vertailua pohdittaessa käytetään kompetenssin käsitettä. Suomi on korkean koulutustason 

maa, kun mittaamme oppilaiden osaamista. Kompetenssitutkimus eri lähtökohdista on 

ajankohtainen tutkimusaiheena. Ville Pietiläisen mukaan kompetensseja koskeva 

tieteellinen keskustelu on ollut 2000-luvulla erittäin vilkasta, mutta tästä huolimatta 

kompetenssikäsitteen merkitys ja sisällöt ovat jääneet epämääräisiksi (Pietiläinen 2010, 60). 

Haveri (2020) on kartoittanut näkemyksiä tulevaisuuden kuntajohtamisen malleista laajasti 

aivan viimeaikaisessa tutkimuksessaan. Saman tutkimuksen yhteydessä kartoitettiin eri 

sidosryhmien näkemyksiä hyvän kuntajohtajan ominaisuuksista tulevaisuuden kuntakentällä 

(Haveri 2020, 22). Oletuksena kuitenkin on, että Haverin tutkimuksessa nousevat 

ominaisuudet poikkeavat spesifisti sivistystoimen ylimmän viranhaltijan kompetensseista. 

Lisäksi Haverin tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa ei anneta kompetensseista 

etukäteen kategoriointia vastaajille, vaan kompetenssikokonaisuuksien nimikkeet luodaan 

vastausten perusteella. Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton julkaisu Yhdistävä johtajuus 

hahmottaa myös kuntajohtajan kompetensseja, mutta päätyy kuitenkin puhumaan 

kuntajohtajan osaamistarpeista (Parkkinen ym. 2017, 30). Kompetenssien tutkimus aiheena 

on siis ajankohtainen ja itse kompetenssin määritelmä saattaa kaivata vielä täsmennystä. 

Aihetta ei ole tutkittu tarpeeksi, mutta aihe sinällään on tutkittavissa ja sopii hallintotieteiden 

tutkimukseen.  

 

Aihetta ei vielä ole tutkittu tarpeeksi sivistyksen johtamisen näkökulmasta, tämä tutkimus 

on siitä syystä tarpeellinen. Kompetensseista löytyy tutkimusta, mutta määrittelyissä on 

paljon eroavuuksia, lisäksi tutkimusta juuri sivistystoimen johdon osaamisesta ei ole tehty. 

Rinkisen väitöskirja tältä vuodelta on kartoittanut kuntien perusopetuksesta vastaavien 

ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä perusopetuksen vahvuuksista ja heikkouksista. Hän 

toteaa viimeisillä sivuilla, miten aihepiirin ympärillä oleva keskeisin jatkotutkimuksen tarve 

kohdistuu muutoksen tekemiseen ja sen taustalla olevaan johtajuuteen. Hän jatkaa, että 

väitöskirjaa varten kerätystä aineistosta jäi osia käyttämättä ja että nämä aineistot ovat 

suoraan hyödynnettävissä osana jatkotutkimusta. (Rinkinen 2020, 120). Jonssonin ja 

Suortamon tutkimus vuodelta 2018 kysyy suomalaisilta johtajilta mm. asioita, jotka ovat 

kuormittavia, tärkeitä, turhia ja tarpeettomia sivistysjohdon tehtävissä. Tutkimus ei tutki 
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ainoastaan toimialojen ylimmiltä johtajilta tullutta aineistoa, vaan myös rehtoreilta yms. 

Tutkimus käyttää termejä asia, tehtävä tai tekijä, mutta ei puhu kompetensseista. Lisäksi 

Jonsson ja Suortamo antavat valmiita vaihtoehtoja, joista vastaajien tulee valita. (Jonsson & 

Suortamo 2018, 16 – 189) Jonssonin ja Suortamon tutkimus toimii mielenkiintoisena 

vertailukohteena.  

 

Kompetenssikäsitteen perusteoksena pidän tutkimuksessani 1980-luvun teosta The 

Competent Manager (Boyatzis 1982), joka nimensä mukaisesti käsittelee kompetenttia 

johtajaa. Boyatzis puhuu kompetenssien lajeista ja tasoista. Hänen mukaansa tutkijat 

puhuvat hieman eri asioista viitatessaan kompetensseihin. Boyatzisin mukaan kompetenssi 

voi olla esim. ominaisuus, henkilön itsekuvan ilmentymä, taito, tai tiedollinen runko, jota 

henkilö osaa hyödyntää. Tämän määrittelyongelman vuoksi Boyatzis arveleekin, että 

kattavan kompetenssimäärittelyn voi tehdä vain tilannesidonnaisesti (Boyatzis 1982, 22,23). 

Myös Van Krogh & Roosin mukaan kompetenssin luonteeseen kuuluu vahvasti sen 

kontekstisidonnaisuus (Van Krogh & Roos 1996, 108). Tätä tulkitsen siten, että 

tilannesidonnaisuus ja kontekstisidonnaisuus ovat yhteydessä tehtävän luonteeseen. Näin 

sivistysjohtajan kompetenssit ovat erilaiset kuin kunnanjohtajan tai vaikka teknisen johtajan. 

Tulkitsen tämän myös siten, että koska jokainen organisaatio on erilainen, paikallisesti 

vaaditaan kenties toisenlaisia kompetensseja tai ainakin näiden tärkeysjärjestys voi muuttua. 

Tämän tutkimuksen yksi tutkimuskohteista onkin sivistysjohtajan kompetenssien listauksen 

lisäksi niiden prioriteettijärjestys, sekä mm. se, miten kunnan eli organisaation koko 

vaikuttaa järjestykseen sivistysjohtajien oman näkemyksen mukaan.  
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2 TUTKIMUKSEN TAVOITE, ASETELMA  JA MENETELMÄ 
 

 

2.1 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sivistysjohtajien tärkeimpiä kompetensseja ja 

erityisesti  vuorovaikutuksen merkitystä. Vuorovaikutuksen merkityksellisyys johtamisen 

ilmiönä on keskeinen. Tämä tutkimus kartoittaa sivistysjohtajan tehtävässään tarvitsemat 

kompetenssit ja sijoittaa ne prioriteettijärjestykseen. Tutkimus vertailee myös sitä, onko 

kompetenssivaatimuksissa ja niiden prioriteettijärjestyksessä eroja kunnan koon mukaan, 

johtajan sukupuolen tai iän mukaan. Tavoitteena on lisäksi tarkastella sitä, miten 

sivistysjohtajat mieltävät kompetenssin käsitteen liittyen omien työtehtäviensä hoitamiseen.  

 

Haastavan työkenttänsä hallintaan ja ongelmien ratkaisuun sivistysjohtaja tarvitsee erilaisia 

kompetensseja. Tämä tutkimus kartoittaa sivistysjohtajien laatimien luonnehdintojen 

pohjalta sitä, mitä tai minkälaisia kompetensseja sivistysjohtajat työssään tarvitsevat ja 

mitkä näistä ovat tärkeämpiä kuin toiset ja miten sivistysjohtajat tärkeysjärjestystä 

perustelevat. Lisäksi tutkimus selvittää onko prioriteettijärjestyksessä eroja sukupuolen tai 

kunnan koon suhteen. Tutkimuskysymyksinä täsmennän tutkimusongelmaa:  

 

1. Mitä sivistysjohtajat tarkoittavat kompetenssilla omassa työssään? 

2. Millaiseen prioriteettijärjestykseen sivistysjohtajat asettavat työssään tarvitsemansa 

kompetenssit ja miten sivistysjohtajat perustelevat kompetenssien 

prioriteettijärjestystä? 

3. Millaisia alakäsitteitä sivistysjohtajat nimeävät kompetensseille, ts. konkreettisia 

toiminnan kuvauksia? 

4. Miten kunnan koko sekä vastaajan ikä ja sukupuoli vaikuttavat sivistysjohtajien 

kompetensseja koskeviin näkemyksiin?  
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2.2 Tutkimusasetelma 

 

Tutkimuksen asetelmassa vuorovaikutus asetetaan oletuksellisesti tärkeimmäksi 

kompetenssiksi kuntien sivistysjohdossa. Tutkimus testaa tätä olettamusta ja on teoriaa 

testaava tutkimus. Asetelmassa oleva olettamus nousee teoriasta ja teorian todentamiseksi 

kerättiin tutkittava aineisto. Kompetenssi-käsite on moniselitteinen. Teoriaosassa 

kompetenssi on pyritty määrittelemään ja luonnehtimaan sen olemusta. Tutkimus tarkastelee 

myös sivistysjohtajien käsitystä termin kompetenssi merkityksestä työhönsä liittyen ja peilaa 

näitä käsityksiä teoriaan. 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoidulla survey-lomakkeella. 

Kyselylomake sisältää avoimia kysymyksiä siitä, minkälaisia kompetensseja 

sivistysjohtajan työssä tarvitaan. Havaintoyksiköinä ovat kaikki Suomen kuntien 

sivistystoimen johtavat viranhaltijat. Koska tutkimus tutkii kaikkia kuntia, puhutaan 

kokonaistutkimuksesta vastakohtana otostutkimukselle, jossa vain osa kunnista olisi 

tutkimuksessa mukana. Tutkimuslomake toteutettiin teknisesti Google Forms -alustaa 

hyödyntäen. Alusta on maksuton ja yleisesti käytetty. Linkki vastauslomakkeelle lisättiin 

sähköpostikirjelmään, joka lähetettiin jokaiseen Suomen kuntaan. Vuonna 2020 Suomessa 

oli 310 kuntaa, joista 107 käytti itsestään nimitystä kaupunki ja 203 käytti itsestään nimitystä 

kunta (Kuntaliitto 5.11.2020). Suuren kyselymäärän lähettäminen mahdollistaa 

luonnollisesti suuren vastausmäärän, joka tuo tutkimukselle luotettavuutta ja 

yleistettävyyttä. 

Tutkimuslomake luotiin yksinkertaiseksi ja vastaajien kannalta vain vähän vaivannäköä 

vaativaksi, jotta vastausprosentti saadaan tyydyttäväksi. Tutkimuslomakkeella on 

taustamuuttujien lisäksi kolme avointa kysymystä:  

 

1. Luettele sivistysjohtajan tehtävässäsi tarvittavia kompetensseja. Pyri 

sijoittamaan nämä tärkeysjärjestykseen. 

2. Perustele tärkeysjärjestystä. 

3. Kirjoita konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa tarvitset tärkeintä 

kompetenssiasi. 
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Kyselylomake lähetettiin kuntiin 23.11.2020. Seuraavana päivänä vastauksia tuli 

kuusikymmentä. Loppuviikon aikana saapui muutama vastaus lisää ja perjantaina virka-ajan 

jälkeen vastauksia oli saapunut 72. Maanantaina 30.11.2020 kuntiin lähti vielä kohtelias 

muistutus tutkimukseen osallistumisesta. Torstaina 3.12. vastauksia oli saapunut 89. Viikon 

kuluttua tästä suljin kyselyn, vastauksia ei voinut enää toimittaa ja aineistonkeruu päättyi. 

Uusia vastauksia ei enää ollut saapunut. Vastausprosentiksi muodostui 29% eli 89 / 310. 

Jonsonin ja Suortamon tutkimukseen vuonna 2018 osallistui 30% sivistysjohtajista, joille 

kysely oli lähetetty. Alhainen vastausprosentti saattaa kertoa ainakin siitä, että 

sivistysjohtajilla on paljon työtä. (Jonson & Suortamo 2018, 3)  

 

2.3 Tutkimusstrategia ja -menetelmät 

 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuutta, 

jonka sisällä erotetaan suppeampina käsitteinä tutkimusmetodit. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2004, 123) Tutkimukset jaetaan perinteisesti kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin 

tutkimuksiin. Laadullinen tai määrällinen tutkimus tarkkarajaisina ovat kuitenkin vain 

jatkumon ääripäitä ja usein puhtaita dikotomioita löytyy vain vähän. Monet tutkijat 

haluaisivatkin poistaa vastakkainasettelun. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat 

lähestymistapoja, joita on käytännössä vaikea tarkkarajaisesti erottaa toisistaan. (Hirsjärvi 

ym. 2004, 126, 127) 

Tutkimusmenetelmällä eli metodilla tarkoitetaan systemaattista toimintatapaa, jolla tutkija 

vastaa asettamiinsa tutkimuskysymyksiin. Empiirisessä tutkimuksessa pyrkimys 

systemaattisuuteen koskee aineiston tuottamista, aineiston analyysia ja lopulta 

johtopäätösten tekemistä, jota usein nimitetään myös tulkinnaksi. Laadullinen tutkimus 

omana osionaankaan ei muodosta sisäisesti yhtenäistä tutkimusotetta, vaan se koostuu hyvin 

monenlaisista lähestymistavoista ja tutkimusperinteistä, joilla on erilaisia oletuksia sekä 

todellisuuden luonteesta että siitä, millaisilla keinoilla sitä on hyvä analysoida. (Kallinen & 

Kinnunen 11.3.2021) 

Yksi tavallisista laadullisista tutkimusmenetelmistä on aineistolähtöinen sisällön 

analyysimetodi. Aineistolähtöisessä sisällön analyysimetodissa tulee etsiä ensin 

saturaatiopisteeseen saakka pelkistettyjä ilmauksia, eli redusoida aineistoa ja sitten aloittaa 

klusterointi eli ryhmittely, jossa luodaan pelkistettyjen ilmausten pohjalta kategorioita ja 
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sitten edelleen luodaan näille yläluokat. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104-

107).  Sisällönanalyysilla voidaan tarkoittaa niin laadullista sisällönanalyysia kuin sisällön 

määrällistä erittelyä ja näitä molempia voidaan hyödyntää samaa aineistoa analysoidessa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 7.12.2020) 

Teemoittelussa on kyse siitä, että aineistosta paikannetaan tutkimusongelman kannalta 

olennaiset aiheet eli teemat (ks. Eskola & Suoranta 2008, 174–180). Teemoittelu on yksi 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä ja sitä voidaan pitää yhtenä sisällönanalyysin 

muotona (Tuomi & Sarajärvi 2018). Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin 

tutkimustehtävän kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia ja usein esiintyviä tyypillisiä 

piirteitä. Tutkimusraportissa esitetään yleensä teemojen käsittelyn yhteydessä katkelmia 

aineistosta eli sitaatteja. Niiden tarkoituksena on havainnollistaa teemoittelua ja samalla 

tarjota lukijalle jälkiä siitä, mihin tutkija teemoittelunsa pohjaa. Teemat syntyvät analyysin 

tuloksena – eivät niin että tutkijalla on ennakolta mielessään teemat, joihin hän sitten 

sijoittelee aineistonsa palasia. Teemat ovat aineistossa toistuvia asioita. (Juhila 11.3.2021.) 

Koodaamista voidaan pitää yhtenä laadullisen sisällönanalyysin työvälineenä, mutta 

toisaalta se on työvaihe, jolla minkä tahansa laadullisen tutkimuksen aineiston käsittely 

alkaa. Kyse on aineiston ensivaiheen järjestämisestä ja luokittelusta, josta edetään 

varsinaiseen analyysiin. Koodaamisessa on yksinkertaisesti ilmaistuna kysymys siitä, että 

aineiston osia eli pidempiä ja lyhyempiä yhdistellään ja erotellaan jonkin ominaisuuden 

mukaan. Samankaltaiset osat luokitellaan yhteen ja tälle luokalle annetaan yhteisen 

ominaisuuden mukainen nimi. Koodaaminen etenee yleensä siten, että ensin paikannetut 

koodit hienojakoistuvat alaluokiksi. (Juhila 11.3.2021.) 

Koodaaminen on yhtäältä moninaisen ja rikkaan raaka-aineiston "yksinkertaistamista" ja 

saattamista hallittavaan muotoon. Toisaalta koodaamisessa aineistoa järjestetään niin, että 

se alkaa elää uusilla tavoilla, joten tavallaan koodaaja myös "monimutkaistaa" aineistoaan 

ja saa siitä esiin yllättäviäkin näkökulmia. Koodaaminen ei ole koskaan pelkkä tekninen 

luokittelutoimenpide, sillä luokat, alaluokat ja niistä muodostettavat aineistokoosteet 

syntyvät paljolti koodausprosessin aikana. Laadullisen tutkimuksen aineistot ovat aina niin 

rikkaita, että niistä löytyy koodattavaa monista eri näkökulmista. Näin ollen koodaamisessa 

on kyse myös tutkijan tekemistä valinnoista. 
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Koodatessa syntyvät luokat ja alaluokat ovat tutkijan synnyttämiä ja nimeämiä, eivätkä ne 

siis löydy sellaisinaan aineistosta. Luokat muotoutuvat ja ryhmittyvät koodauksen edetessä. 

Jotkut luokat voivat yhdistyä ja toiset jakautua useammaksi. (Juhila 11.3.2021.) 

Tämä tutkimus toteuttaa tavoitteeseensa pääsemiseksi strategiaa, joka yhdistelee 

kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen attribuutteja. Aineiston analyysin 

menetelmänä on käytetty on teemoittelevaa aineistolähtöistä sisällönanalyysiä rajatusti siten, 

että aineistoa keräävässä tutkimuslomakkeessa ei ole annettuja vaihtoehtoja valmiina, eikä 

lomake näin johdattele vastaajaa mitenkään. Kysymykset eivät kuitenkaan ole 

yleisluontoisen avoimia, vaan kysymykset pyytävät vastaajaa luettelemaan kompetensseja 

ja asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen. Kyseessä on siis puolistrukturoitu kyselylomake. 

Vastausten luonne kertoo sivistysjohtajien käsityksestä siitä, mikä heidän mielestään on 

kompetenssi. Luokittelun ja teemoittelun tukena on käytetty koodausta.  

Tämä tutkimus ottaa määrällisen tutkimuksen elementtejä luodessaan prosentuaalisia 

osuuksia ja pisteyttämällä, sekä pyrkimällä vastaamaan siihen olettamukseen, että 

vuorovaikutus toimii tärkeimpänä kompetenssina sivistysjohtajan työssä. Kvantitatiivisessa 

tutkimusperinteessä keskeistä ovat mm. johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat 

teoriat ja hypoteesien esittäminen (Hirsjärvi ym. 2004, 131).  

Sivistysjohtajat listasivat usein ensimmäiseen lomakekysymykseen kolme kompetenssia 

tärkeysjärjestyksessä, vaikka vaadittua lukumäärää ei erikseen mainittu. Tästä johtuen oli 

sulavaa toteuttaa kompetenssien tärkeysjärjestyksen määrittely siten, että kunkin 

sivistysjohtajan listaama ykkösvaihtoehto sai kolme pistettä, kakkonen sai kaksi pistettä ja  

kolmonen sai yhden pisteen. Koko taulukko pisteytyksen pohjaksi on tutkimuksen liitteenä, 

taulukko 3. 
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3      TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu siten, että aluksi määrittelen kompetenssin 

käsitettä laajasti ja rakennan mallin kompetenssin ontologisesta olemuksesta. Tämän jälkeen 

käsittelen johtajuutta yleisesti. Seuraavaksi täsmennän johtamista julkishallinnossa 

verrattuna yksityisen sektorin johtamiseen lyhyellä historiallisella katsauksella. Sitten puhun 

kompetensseista liittyen johtajan tehtävään ja myöhemmin liittyen spesifisti sivistysjohtajan 

tehtävään. Sivistysjohtajan tehtävänkuvan kuuluu johtajuuden lisäksi asiantuntijuutta. 

Sivistysjohtajan tehtävää määrittää myös kuntien organisaatiorakenne, jota avaan samassa 

yhteydessä. Lopuksi liitän vallan ja johtajuuden käsitteet toisiinsa ja korostan, miten 

vuorovaikutus on vallankäyttöä ja vuorovaikutus on hallinnan työkalu. Teoria antaa 

tutkimukselle sen pohjan, johon empiirisen osan tuloksia voidaan verrata. 

 

 

3.1 Kompetenssin määritelmä  

 

Kompetenssitutkimus kumpuaa soveltuvuuksien ja älykkyyden tutkimuksesta. Sulavasti 

toimivan organisaation, tiimin tai joukkueen eri tehtäviin ja rooleihin on ideaalisti löydettävä 

kuhunkin tehtävään parhaiten soveltuva henkilö. Ongelmaksi nousee näiden 

soveltuvuuksien tunnistaminen sekä se, että ihmiset eivät käyttäydy kuin koneet ilman 

tunteita. Ihmisten kunnianhimo, toiveet ja tavoitteet voivat olla muita, kuin se rooli mikä 

heille lankeaa. Ihminen myös kehittyy iän myötä. Hän omaksuu ja aktiivisesti opiskelee 

uutta, jolloin hänen kompetenssikokoelmansakin muuttuu. Iän myötä jotkut ominaisuudet 

saattavat muuttaa muotoaan. Eilisen hyökkääjä voi olla tämän päivän puolustaja ja huomisen 

valmentaja. 

Kompetenssien oleellisuutta, niiden ydintä ja hyödyllisyyttä yleisinä elämäntaidon välineinä 

on pohdittu syvällisesti. Euroopan unionin koulutuspolitiikan ykköstavoite kiteytyy 

lauseeseen ”elinikäinen oppiminen”. Eurooppalaisten koululaisten osaamisen mittausta 

toteuttaa PISA-ohjelma (Programme for International Student Assesment). Mittauksen 

tuloksia puolestaan peilataan OECD:n (Organization for European Economic Co-operation) 

määrittelyihin kompetensseista (Definition and Selection of Competencies, DeFeCo), joita 
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ihmisen ajatellaan tarvitsevan elämässään. DeFeCo-ohjelman tutkimusongelmana on ollut 

etsiä vastausta kysymykseen: ”Mitä kompetensseja tarvitsemme saavuttaaksemme 

onnistuneen elämän ja hyvin toimivan yhteiskunnan? Tuloksena on syntynyt kolmen laajan 

avainkompetenssin jaottelu. Nämä ovat: 1. kyky käyttää työkaluja vuorovaikutteisesti (esim. 

kieli ja teknologia), 2. vuorovaikutustaito heterogeenisessä joukossa ja 3. kyky toimia 

itsenäisesti. (Rychen & Salganik 2003, 5) Nämä yleiset kompetenssit koskettavat siis kaikkia 

ihmisiä ja ovat muiden kompetenssien pohjana, myös johtajuuskompetenssien.  

Kompetenssin määrittelyä ei voi tehdä aivan yksinkertaisesti, kompetenssin käsite on 

monitahoinen. Pietiläisen mukaan keskustelu kompetensseista on ollut erittäin vilkasta tällä 

vuosituhannella. Käsitteenä kompetenssi on silti edelleen epämääräinen merkitykseltään ja 

sisällöltään. (Pietiläinen 2010, 60). Von Kroghin ja Roosin mukaan kompetensseista 

puhutaan paljon, mutta jopa tieteellisessä keskustelussa kompetenssin käsitteestä puhutaan 

hyvin arkipäiväiseen sävyyn, vaikka sen sisältö ei lainkaan ole itsestään selvyys (Van Krogh 

& Roos 1996, 101). Kompetenssi -sanan etymologiaa tarkasteltaessa englannin sana 

compete eli suomeksi kilpailla löytyy sanan runkona. Kompetenssilla on siis myös 

lähtökohtaisesti kilpailukykyä luonnehtiva olemus. Kun henkilöllä on riittävä kompetenssi, 

on hänellä tarvittavan tason kilpailukyky, osaaminen ja taito. Englanninkielinen sana 

competent kuvaa adjektiivina henkilön ominaisuutta, joka on menneisyydessä ollut jotakin 

oikeustoimikelpoisen kaltaista merkitykseltään. (Online etymology dictionary 5.11.2020). 

Caupinin ym. (2006) mukaan kompetenssisanan latinankielinen alkuperä competentia viittaa 

henkilöön, jolla on oikeus puhua tai tuomita. (Chouhan & Srivastava 2014, 15). Tässä 

mielessä kompetentti viittaa yksilön kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen ja 

yhteiskunnan täysvaltaiseksi jäseneksi kasvamiseen. Suomisanakirja antaa kompetentille 

myös käsitevaihtoehdon toimivaltainen  (Suomisanakirja verkossa 5.11.2020). Juridisessa 

mielessä toimivaltainen on laillisesti oikeutettu tekemään asiassa päätöksen tai 

toimeenpanemaan sen. Tämä ei ole sama asia kuin kelpoisuus. Esim. henkilö voi olla 

tehtävään kelpoinen, mutta häntä ei ole vielä siihen nimitetty.    

Pätevyys ja kelpoisuus lain tarkoittamassa mielessä ovat synonyymejä. Sivistysjohtajan 

pätevyysvaatimukset eivät kuitenkaan ole suoraan johdettavissa laista. Perustuslain 

mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu 

kansalaiskunto (Perustuslaki 1999/731 § 124). Jos ajatellaan, että sivistysjohtaja on kunnassa 

koulujen rehtorien esimies, voisi olettaa, että ylimmän viranhaltijan koulutustason on oltava 

vähintään samalla tasolla kuin rehtorin. Rehtorin tai koulunjohtajan kelpoisuudesta löytyy 
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juridinen määritelmä. Rehtorilla on oltava korkeakoulututkinto sekä opetushallinnon 

tutkinto tai muuten hankittu opetushallinnon tuntemus (Asetus opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 § 2).  Kunta voi itse asettaa sivistysjohtajan 

tehtävänhoitoon kelpoisuusvaatimuksen, joka käytännössä on korkeakoulututkinto (Laki 

kunnallisesta viranhaltijasta 2003/304 § 6). Usein kunnan sivistysjohtaja on aiemmin 

toiminut koulun johtajana. Muodollinen pätevyys tai kelpoisuus ei kuitenkaan alkuunkaan 

riitä kattamaan kompetenssikäsitteen määrittelyä sen monien ulottuvuuksien takia. 

Työelämäkontekstissa puhutaan myös soveltuvuudesta muodollisten pätevyyksien rinnalla. 

 

Työelämän kehitys on ollut vauhdikasta viime vuosina. Kehityksessä mukana pysyminen ja 

uuden omaksuminen voi olla vaikeaa ja tietyillä aloilla osaamisen päivittäminen 

säännöllisesti on oleellista. Työtehtävien, työympäristöjen ja kokonaisten ammattien 

sisältöjen muuttuminen on ollut nopeaa ja jopa ennakoimatonta. Työn sisällön hallitseminen 

ei ole ollut niin tärkeää kuin asiantuntijapotentiaalin ja asiantuntijuuden kehittäminen, koska 

kehitysvauhti on ollut nopeaa. Pietiläisen mukaan tämän vuoksi on helpompi puhua 

kompetensseista kuin spesifistä osaamisesta, joka voidaan kirjoittaa kvalifikaatioksi. 

Pietiläisen mukaan kompetenssit ovat saavuttaneet selkeästi kvalifikaatioita enemmän 

huomiota ammatillisen osaamisen tutkimuksessa, ja tätä voi parhaiten selittää yhteiskunnan 

kompleksoitumisella. Kompetenssi on kvalifikaatiota laajempi käsite ja se voi liittyä mihin 

tahansa yksilön tietoon, taitoon, motiiviin, asenteeseen, arvoon tai muuhun ominaisuuteen, 

joka auttaa yksilöä suoriutumaan työtehtävästään. (Pietiläinen 2010, 60).  

Käytännössä kompetensseja yleensä tutkitaan opiskeluun ja työn tekemiseen liittyen. 

Yksilön kompetenssitarpeet elämässä ovat pitkälti niitä, mitä yhteiskunta ja sen tarjoamat 

työmahdollisuudet edellyttävät. Harva luovii elämänsä läpi ilman kytkeytymistä kouluihin 

tai työyhteisöihin. 
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Boyatzisin mukaan tehokas työntekijä määrittyy sen mukaan, mikä on hänen työnsä toivottu 

tulos, kun työ on tehty järjestelmällisesti toimintatapojen, sääntöjen, menettelykoodiston ja 

organisaatioympäristössä vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Satunnainen onnistuminen 

tai jumalallinen väliintulo ei voi olla työssä onnistumisen todiste. Tietyt ominaisuudet tai 

kyvyt antavat työntekijälle mahdollisuuden toimia tilanteen vaatimalla tavalla. Näitä 

ominaisuuksia tai kykyjä voidaan kutsua kompetensseiksi. Kompetenssi ilmenee eri tavoin 

riippuen työtehtävästä ja organisaatioympäristöstä. Boyatzis kuvaa  tehokkaan työn mallia 

kuvassa yksi, jossa on kolme elementtiä. Ensimmäisessä on yksilö ja hänen kompetenssinsa, 

toisessa on työn tai työtehtävän vaatimukset ja kolmannessa on organisaatioympäristö. Kun 

nämä kolme limittyvät, ilmestyy keskelle efektiivisesti spesifi toimintojen tai 

käyttäytymisen, eli suorittamisen alue. Jos jokin kolmesta elementistä ei ole kohdallaan, tai 

on puutteellinen, on todennäköistä, että ilmenee tehotonta toimintaa tai käyttäytymistä tai 

kokonaan seisahtuneisuutta. Tehokasta toimintaa saattaa esiintyä hetkellisesti, mutta ei 

säännönmukaisuutena. Boyatzis myöntää, että hänen mallinsa on adaptaatio McClellandin 

klassisesta psykologisen käyttäytymisen mallista. (Boyatzis 1982, 12 - 16). Boyatzisin malli 

(tai sen paremmin McClellandinkaan malli) ei kuvaa, eikä pyrikään kuvaamaan 

kompetenssia sinänsä, vaan kompetenssi on osana kokonaisuutta. Boyatzis täsmentää 

kompetenssikomponenttia toteamalla, että koska kompetenssit Klempin (1980) mukaan ovat 

perustavia ominaisuuksia, niiden voidaan sanoa olevan geneerisiä ja jatkaa kompetenssin 

voivan olla motiivi, luonteenpiirre, taito, henkilön itsekuvan tai roolin kokemus, tai 

Kuva 1. Boyatzisin malli tehokkaasta työsuorituksesta (Boyatzis 1982, 13)   
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tietorunko, jota henkilö käyttää. Henkilö voi olla tietämätön kompetenssiensa 

olemassaolosta ja hän ei välttämättä osaa nimetä tai kuvailla niitä. (Boyatzis 1982, 21) 

Kompetenssimääritelmään liittyy myös niiden ilmeneminen eri tasoina ja tyyppeinä. 

Boyatzisin mukaan esimerkiksi luonteenpiirre ja taito ovat eri tasojen kompetensseja, kun 

taas hienomotorinen lihaksien hallinta on eri tyypin kompetenssi kuin interpersoonallinen 

tiimityötaito. Kompetenssityyppejä on Boyatzisin mukaan 21 kappaletta ja tasoja on kolme 

ja jokainen kompetenssi voi ilmetä samanaikaisesti kahdella tasolla. Kuitenkin yksi 

kompetenssin tyypeistä, erikoistunut tieto (spesialized knowledge) on sekä kompetenssin 

tyyppi, että työkompetenssin määrittelyn osa (vrt. tietorunko). Kompetenssityyppeihin 

liittyvä tieto ei ole irrotettavissa niistä, siksi erikoistunut tieto on oma kompetenssityyppinsä. 

Se on myös laajempana käsitteenä osa kompetenssin tiivistettyä yleistä määritelmää. 

(Boyatzis 1982, 25-28)  

Tietoa on siis Boyatzisin määrittelyssä kahdenlaista. On tietoa, jota ei voi irrottaa 

yksittäisestä kompetenssista ja tietoa, joka on kompetensseista irrallista, mutta kuitenkin 

itsenäisenä kompetenssi. Tiedon olemus tuntuukin olevan vaikeasti sisällytettävissä 

kompetenssimalliin. Mm. Van Krogh & Roos ovat sitä mieltä, että tieto ei ole kompetenssi 

tai sen osa, vaan se on vain käsitys jostakin tietystä aiheesta, eikä ole taito tämän asian 

hallitsemiseksi. (Van Krogh & Roos 1996, 106) Tässä ajattelussa tieto on irrallinen kappale 

ulkopuolella henkilöstä. Tuon kappaleen voi kuka tahansa hankkia kuin vaatekappaleen, 

eikä se näin ole kompetenssi. Tiedon hankkiminen voi kylläkin vaatia kykyä kuten muistia 

tai älykkyyttä. Halinen viittaa em. DeFeCo-ohjelman raporttiin, jonka mukaan kompetenssi 

koostuu viidestä ulottuvuudesta: tiedot, taidot, arvot, asenteet ja kyvyt. Halinen esittää 

esimerkkinä vuorovaikutuskompetenssin ja perustelee, että hyvässä vuorovaikutuksessa 

tarvitaan tietoa mm. kielestä tai kielistä, teknologian tarjoamista viestintäkeinoista sekä siitä 

asiasta, jota vuorovaikutus koskee. (Halinen 2011, 77) Tämän tutkielman määritelmässä 

tieto on kompetenssin ulottuvuus, mutta tieto itsessään ei ole kompetenssi tai sen osa 

luonteeltaan. Tiedon hankkiminen ja sen soveltaminen ovat kompetensseja. Tucketin ja 

Cofskyn (1994) kompetenssimallissa tieto jälleen on osatekijänä. Heidän mallissaan 

jokaisessa ihmisessä asuu eri tieto, ja se on näin henkilöön sidottua. He piirtävät mallin, jossa 

kompetenssi visuaalisesti on esitetty ja tämä prosessikaavio on esitettynä kuvassa kaksi.  
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Mallissa kompetenssi on pääosassa, mutta kuitenkin vain prosessin osa. Mallissa ei ole 

tasoja, mutta samalla se jättää näin monitahoisuuden selittämättä. Viisi kompetenssin 

komponenttia ovat: 1) Tieto – Tämä (Knowledge – This) viittaa tietoon ja siihen opittuun, 

joka on ihmisessä, 2) Taito – Tämä (Skill – This) viittaa henkilön kykyyn suoriutua tietyistä 

tehtävistä, 3) Omakuva ja arvot (Self Consepts and Values) viittaa henkilön asenteisiin, 

arvoihin ja omakuvaan, 4) Piirteet – Piirteet (Traits – Traits) viittaavat henkilön fyysisiin 

piirteisiin ja tyypillisiin tiedon vastaanottotapoihin, 5) Motiivit – Motiivit (Motives – 

Motives) ovat emootioita, toiveita, psykologisia tarpeita tai vastaavia impulsseja, jotka 

aiheuttavat toimintaa. (Chouhan & Srivastava 2014, 16, 17).   

John Boudreaun ja Peter Ramstadin mukaan kompetenssilla kuvataan kaikkea 

yleisluontoisista yksilöllisistä ominaisuuksista erityisiin taitoihin  ja tarkkaan määriteltyihin 

kykyihin, joihin liittyy toimintamalleja ja -standardeja. Boudreau ja Ramstad puhuvat myös 

kompetenssimalleista, jotka ovat jonkin roolin täyttämistä varten organisaatiossa 

suunniteltuja eli valmiita kuvauksia siitä, mitä jossakin työroolissa on hallittava. Näistä 

malleista on kuitenkin usein jätetty pois elementtejä kuten mahdollisuus, motivaatio ja 

toiminta. (Boudreau & Ramstad 2008, 186, 187) Osaaminen puolestaan on heidän mukaansa 

se voimavara, joka koostuu työntekijöiden olemassa olevista kyvyistä ja niiden 

organisoinnista. He lisäävät tähän määrittelyyn kollektiivisen kyvyn sekä potentiaalisen 

kyvyn, joka ei ole noussut esiin tai sitä ei ole kyetty tunnistamaan. Boudreau ja Ramsted 

pohtivat kompetenssin ja osaamisen hyödyntämistä yritysmaailman logiikalla. 

Päätöksenteon tueksi olisi hyödyllistä saada kompetenssin olemusta operationalisoitua. 

Kuva 2. Tucketin ja Cofskyn (1994) kompetenssimalli. (Chouhan & Srivastava 2014, 17).   
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Organisaatiot eivät tee henkilöstön osaamiseen liittyviä päätöksiä samalla tarkkuudella kuin 

muihin resursseihin, kuten rahaan ja teknologiaan liittyviä päätöksiä. (Boudreau ja Ramsted 

2008, 16, 17) 

Parkkisen, Haverin ja Airaksisen mukaan kompetenssilla tarkoitetaan henkilön pätevyyttä ja 

siihen liittyviä kykyjä ja valmiuksia, jotka mahdollistavat hänen tehokkaan suoriutumisensa 

työtehtävistään. Tämä on kuitenkin hyvin karkea tiivistys määritelmänä. Usein puhutaan 

ammatillisesta pätevyydestä, joka voi koostua asenteista ja motiiveista, piirteistä, erilaisista 

taidoista, itsetuntemuksesta sekä tiedoista ja ymmärryksestä. Voidaan puhua myös 

kompetenssien tasoista tai tyypeistä, jotka ovat kaksi eri asiaa. Oman tutkimuksensa 

kontekstissa tutkijat käyttävät kompetenssia kuvaamaan pätevyyttä. (Parkkinen, Haveri & 

Airaksinen 2017, 27, 28) 

Pitkäaikaisen ja kattavan psykologisen tutkimuksensa pohjalta Ryan ja Deci (2000) ovat 

kehittäneet itseohjautuvuusteorian (Self-determination theory SDT), jonka mukaan ihmisen 

motivaation ymmärtäminen vaatii kolmen sisäisen psykologisen tarpeen, autonomian 

(autonomy), kompetenssin (competence) ja kontekstiriippuvuuden (relatedness) tarkastelua. 

(Deci & Ryan 2000, 227; Ryan & Deci 2000, 68) Tämän tutkimuksen kontekstissa 

autonomialla tutkijat tarkoittavat sitä, että työntekijällä on vapaus päättää omista 

metodeistaan ja ulkoista säätelyä on vähän. Kontekstiriippuvuudella tarkoitetaan sitä, että on 

nähtävä tekemisen mielekkyys ja sen suhde kokonaisuuteen. Työntekijän on ymmärrettävä 

tehtävänsä tarkoitus. Kontekstiriippuvuus liittyy myös mm. yhteisöllisyyteen, rakkauden ja 

välittämisen tunteisiin (Deci & Ryan 2000, 231). Kompetenssivaatimuksella tarkoitetaan 

sitä, että työntekijä on tehtäväänsä pätevä ja kyvykäs sen suorittamaan. Itsevarma työntekijä 

kokee olevansa työssään hyvä, mikä antaa positiivisen psykologisen palautteen. 

Kompetenssin ja kyvykkyyden tunnetta voidaan ulkoapäin vahvistaa tai heikentää 

palautteella ja vahva kyvykkyyden tunne vahvistaa henkilön sisäistä motivaatiota (Deci & 

Ryan 2000, 235).   

Kompetenssi on siis myös tunne tai kokemus omasta osaamisesta ja sen tasosta. Lisäksi tätä 

tunnetta voidaan ulkoapäin säädellä. Tätä psykologista ilmiötä pohdittaessa voidaan ajatella 

itsevarmuuden ja rohkeuden olevan ominaisuutena kompetenssin, jota sivistysjohtajakin 

työssään tarvitsee. Kun menemme henkilön persoonallisten luonneominaisuuksien puolelle, 

on vaikea löytää tarkkaa mittaria tämän kompetenssin ja sen tason osoittamiseksi. 

Itseohjautuvuusteorian peruskäsitteenä kompetenssia ajatellaan psykologisena tarpeena, 

jonka on oltava tyydyttynyt, jotta työntekijä kokee työssään onnistumistumista. Ryan ja Deci 
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toteavat myös, että ihmisen henkinen hyvinvointi vaatii kaikkien kolmen perustekijän 

olemista tyydyttävällä tasolla (Deci & Ryan 2000, 229).  Työssä voi siis menestyä, vaikka 

itseohjautuvuuden perusteet eivät ole kunnossa, mutta mikäli ne eivät sitä ole, on työntekijän 

henkinen hyvinvointi ja täten motivaatio heikentynyt. Yleisenä johtopäätöksenä tutkijat 

näkevät organisaation hyötyvän olosuhteista, jotka ovat itseohjautuvuuden peruselementtejä 

tukevia (Deci & Ryan 2000, 263). Ravenin ja Stephensonin (2001) mukaan työntekijän tulee 

olla siinä työroolissa, jonka hän kokee hallitsevansa. Muussa tapauksessa työroolissa 

menestymistä voidaan pitää epätodennäköisenä. (Pietiläinen 2010, 62). Kompetenssilla voi 

olla kahdet kasvot. Tomas Chamorro-Premuzic antaa esimerkkejä luonteenpiirteistä, kuten 

juuri rohkeus; henkilö esiintyy itsevarmana, mutta hän voi samanaikaisesti näyttäytyä 

ylimielisenä ja mahtailevana. (Chamorro-Premuzic 2017, 139) 

Kuten todettua, kompetenssin luonnetta voidaan tarkastella myös sen syvyyden kautta. 

Voidaan nähdä tasoja, joilla toimija toteuttaa ja kykenee toteuttamaan tiettyä 

kompetenssiaan. Dreyfus ja Dreyfus luokittelevat osaamisen ja sen luoman asiantuntijuuden 

kehittymistä viiteen portaaseen: 1) noviisi (novice), 2) kompetenssi (competence), 3) 

pätevyys (proficiency), 4) asiantuntemus (expertise) ja mestarius (mastery). (Dreyfus & 

Dreyfus 1980: 7 – 14). Tässä luokittelussa kompetenssitaso seuraa heti noviisivaihetta. Tämä 

korostaa kompetenssikäsitteen tulkinnallista erikoisluonnetta. Kuva kolme on kuvakaappaus 

Dreyfusin ja Dreyfusin alkuperäisestä vuoden 1980 artikkelista. 

Quinn ja kumppanit käyttävät samaa mallia omassa teoksessaan, mutta he ovat ottaneet 

itselleen oikeuden muuttaa Dreyfusin ja Dreyfusin asteikon tasojen nimiä. Quinnin mallissa 

ne ovat 1) noviisivaihe (novice stage), 2) edistynyt aloittelijavaihe (advanced beginner 

stage), 3) kompetentti taso (competent stage), 4) pätevyyden taso (proficient stage) ja 5) 

asiantuntijuuden taso (expert stage).  

Kuva 3. Kuvankaappaus Dreyfusin ja Dreyfusin alkuperäisestä artikkelista vuodelta 1980. 

(Dreyfus & Dreyfus 1980, 8) 
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Kun verrataan Dreyfusin ja Dreyfusin portaikkoa Quinnin ja kumppaneiden versioon, on 

kompetentti taso vaihtanut paikkaa. Quinnin mallissa kompetenssi on kolmantena tasona 

(kuva 4). Quinnin ja kumppanien mukaan kompetentin tason saavutettuaan, alkaa henkilö 

kehittämään peukalosääntöjä ja toimimaan myös intuitiivisesti. Yritys-erehdys kombinaatio 

on tärkeää tässä kehitysvaiheessa. (Quinn ym. 2003, 341) Kupias, Peltola ja Pirinen kuvaavat 

portaikon vaiheita siten, että kehitysvaiheissa esimies toimii jonkinlaisena mentorina, ja 

mestaritasolla työntekijä on saavuttanut itseohjautuvuuden tilan, jolloin esimies vain 

varmistaa, että toiminnan tavoite on selvä. (Kupias, Peltola, & Pirinen 2014, 58-59.)   

Jim Collins (2001) liittyy keskusteluun kompetenssien syvyydestä sen vastuunkannon 

asteiden kautta. Malli muistuttaa Quinnin mallia. Tasoille Collins on antanut niitä kuvaavat 

nimet: 1) Kykenevä yksilö (Highly cabable individual), 2) Lisäarvoa tuova tiimityöskentelijä 

(Contributing team member), 3) Pätevä johtaja (Competent manager), 4) Tehokas johtaja 

(Effective leader) ja 5) Toimeenpaneva johtaja (Executive). Collinsin viiden tason mallissa 

alin johtajuuden taso on itsensä johtaminen. Seuraavalla tasolla toimitaan tiimissä antaen 

tiimityöhön vahvaa arvonlisää. Kolmannella tasolla organisoidaan tehtäviä myös muiden 

työntekijöiden osalta. Tällä tasolla puhutaan jo kompetentista johtajasta. Neljännellä tasolla 

johtaja kannustaa muita yhteiseen tavoitteeseen. Viidennen tason johtajuus vaatii 

henkilökohtaisia johtajuusominaisuuksia ja vahvaa ammatillista tahtoa. Tällä tasolla 

rakennetaan pitkäjänteisesti organisaation kulttuuria. (Pedler ym. 2006, 16, 17) 

Pitkäjänteisyys vaatii sitoutuneisuutta. Pietiläisen mukaan myös juuri sitoutuneisuus 

luonnehtii kompetenssien syvyyttä. Pietiläinen esittää sitoutuneisuuden liittyvän työelämän 

ja yksityiselämän jakoon ja tehtäväänsä täysin sitoutunut johtaja on kompetentimpi kuin 

kollegansa. Koska verkottuneessa kompleksisessa johtamistodellisuudessa on harvoin vain 

yhtä totuutta, täydellistä sitoutuneisuutta, tai myöskään sitoutumattomuutta, ei voida silti 

Kuva 4. Kuvankaappaus Quinnin ym. teoksesta vuodelta 2003. (Quinn ym. 2003, 341) 
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pitää parhaana lähtökohtana johtamiselle. Organisaation ja johtajan henkilökohtaisten 

tavoitteiden tulisi olla samansuuntaisia. (Pietiläinen 2010, 75)  

Dreyfus ja Dreyfus käyttävät kehittämänsä mallin tasojen saavuttamisessa esimerkkeinä 

lentäjän taitojen kehittymistä ja vieraan kielen oppimista. Näissä edetään asteittain, kunnes 

saavutetaan asiantuntijataso. (Dreyfus & Dreyfus 1980: 7 – 14). Vieraiden kielten osaamisen 

tunnistamiseen käytetään yleisesti eurooppalaista kielitutkintojärjestelmää, joka on 

kolmiportainen: A-taso on aloittelija, B-taso on askel ylöspäin ja C-tason kielenkäyttäjä on 

saavuttanut sujuvan tason. Jokainen taso jaetaan edelleen kahteen. (Kielikeskuksen 

verkkosivut 5.11.2020). Johtajuuden kompetenssien kehittyminen em. kielitaitovaatimuksia 

vastaavalla asteikolla on vaikeasti mitattavissa. Se soveltuu paremmin 

asiantuntijakompetenssien arviointiin. Jos ajattelemme tämän tutkimuksen kontekstissa 

sivistysjohtajan kompetenssien kehittyvän viiden asteen vaiheiden kautta, ei polku ole 

kielenoppimiseen verrattuna samankaltaisen selkeä. Ei ole olemassa erikseen 

sivistysjohtajalinjaa opistoissa, vaan sivistysjohtajan kompetenssit muodostuvat eri osa-

alueiden summasta.  

Rekrytoidessaan henkilöstöä, organisaatioiden hakuilmoituksissa voi nähdä lauseita kuten 

”edellytämme vahvaa johtajakokemusta” tai ”edellytämme johtajakokemusta” tai 

”johtajakokemus katsotaan eduksi”. Näistä lauseista kuvastuu tehtävän vaativuus ja vastuu. 

Ylimpiin johtotehtäviin ei yleensä riitä pelkkä ”johtajakokemus katsotaan eduksi” -taso. 

Johtajuuskompetenssin syvyyttä ja tasoa voidaan siis mitata ajallisesti, kokemusvuosina. 

Kymmenen vuoden kokemus sivistyslautakunnan pykälätekstien kirjoittamisesta ja asioiden 

esittelemisestä varmasti antaa tähän toimintoon täsmäosaamista ja näin vahvistaa ko. 

kompetenssia verrattuna henkilöön, jolla kokemusvuosia on vähemmän. Van Kroghin ja 

Roosin tutkimus osoittaa kompetenssin yhtenä rakennusosana (työ)kokemuksen. Van 

Kroghin ja Roosin tutkimuksessa tutkimussubjekteina olevat johtajat jakavat kompetenssin 

neljään osaan: tietoon (knowledge), kokemukseen (experience), asenteisiin (attitudes) ja 

yksilöllisiin taipumuksiin (personal characteristics of an individual). Tutkijat kuitenkin 

jättävät ensimmäisen pois kompetenssin osatekijänä ja argumentoivat, että tieto ei ole 

kompetenssin osa, koska se on vain käsitys jostakin tietystä aiheesta, eikä ole taito tämän 

asian hallitsemiseksi. Lisäksi tutkijoiden mielestä kompetenssi on kontekstisidonnaista ja 

heijastelee yhteisön odotuksia. (Van Krogh & Roos 1996, 106, 108). Tätä tukee myös 

Boyatzis. Yksilön kompetenssi edustaa sitä kapasiteettia, minkä hän tuo mukanaan 

kulloiseenkin tilanteeseen. Spesifin työn vastuut vaativat spesifiä toimintaa ja näin 
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kompetenssi määrittyy asiayhteydessä. On otettava lisäksi huomioon kulloisenkin 

organisaation säännöt, toimintatavat ja kulttuuri. (Boyatzis 1982, 12, 13)  

Näillä perusteilla on vaikea nähdä, miten kompetenssi ei olisi tilannesidonnaista, mutta 

toisaalta on helppoa ajatella kompetensseja, jotka ovat olemassa henkilössä koko ajan, 

riippumatta toimintaympäristöstä. Kompetenssitutkimuksessa onkin löydettävissä kolme 

pääsuuntausta. Yksilönäkökulma, sosiaalinen vuorovaikutusnäkökulma ja organisatorinen 

suuntaus. Yksilöä korostavassa suuntauksessa kompetenssit ovat jatkuvasti olemassa 

yksilössä, vuorovaikutusnäkökulma esittää kompetenssin sosiaalisena ilmiönä ja 

organisatorinen suuntaus puhuu mm. työntekijöiden yhteisestä tietopääomasta, joka on 

yrityksen menestyksen perusta. Vuorovaikutusnäkökulmasta kompetenssin ajatellaan 

muuttuvan jokaisessa vuorovaikutustilanteessa. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyviä 

kompetensseja on vaikea tutkia, koska ne ovat ilmiöinä uniikkeja. Jokainen 

vuorovaikutustilanne on aina hieman erilainen toiseen verrattuna.  

Valkonen puhuu vuorovaikutuskompetenssin kaksijakoisuudesta esim. hoitotyössä ja 

muissa vuorovaikutusammateissa. Hän puhuu relationaalisesta kompetenssista, joka 

yksilötasolla on taitoa tai kykyä saavuttaa omia tavoitteitaan vuorovaikutustilanteessa, mutta 

sosiaalisella tasolla kompetenssin tarkasteluyksikkö ei ole viestivä yksilö vaan 

viestintäsuhde. Kukaan ei voi olla sosiaalisesti kompetentti yksinään, vaan kompetenssi 

syntyy sosiaalisissa suhteissa viestijöiden yhteistyönä. (Valkonen 2003, 34). 

Pohdinnassa kompetenssin syvyydestä tai sen tasoista, Van Krogh ja Roos toteavat, että 

organisaatioyhteydessä on huomattava aina korkeamman tason kompetenssi eli yhteinen 

kompetenssi tai kompetenssin kollektiivinen luonne. (Van Krogh & Roos 1996, 108). Henrik 

Hansson puhuu kollektiivisesta kompetenssista, joka ilmenee tiimityössä tai 

verkostomaisessa yhteistyössä. Tämä kompetenssi on ryhmän kyky tai taito toimia yhteisen 

tavoitteen suuntaisesti. Kollektiivinen kompetenssi ilmenee kolmen tason: mielipiteiden 

vaihdon (meningsutbyte), läheisyyden (förtrogenhet) ja yhtenäisyyden (enhet)  kautta. 

Ensimmäisessä vaiheessa ryhmän jäsenet vaihtavat näkemyksiä ja ryhmän arvomaailma 

alkaa harmonisoitua. Toisessa vaiheessa päämääränä on saavuttaa tila, jossa asiat käyvät 

järkeen yhteisymmärryksessä. Kolmas vaihe on ideaalinen tila, jossa ryhmä toimii 

kollektiivisesti yhtenä yksikkönä. (Hansson 1998, 80 – 85) Yksilötasolla tämä luo uuden 

kompetenssivaatimuksen. On hallittava kyky toimia tiimissä tarvittavalla tasolla, jotta 

kollektiivinen kompetenssi voi ilmentyä. Boudreau ja Ramsted muistuttavat osaamisen 

määrittelyjä tehtäessä siitä voimavarasta, joka syntyy työntekijäryhmien kyvystä ja sen 
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organisoinnista (Boudreau ja Ramsted 2008, 16). Hodgkinsonin ja Sparrowin (2002) ajatus 

strategisesta kompetenssista yhdistää yksilön ja yhteisön tasoja, sillä heidän mukaansa 

strateginen kompetenssi sijaitsee osittain yksilöissä ja osittain organisaation sisäisissä ja 

välisissä kollektiiveissa. Yksilötasolla tarkastelun kohteena ovat yksilöiden kognitiiviset 

prosessit ja käyttäytymiseen liittyvät kompetenssit sekä organisaatiotasolla tiedon virta. 

(Engblom-Pelkkala 2013, 124) Asteittaisen kehittymisen olemusta voidaan ajatella tässä 

siten, että kompetenssin rakenneosat kokoavat kompetensseja, jotka kaikki vahvistuvat 

interaktiossa ja yhdessä muodostavat yksilön kokonaiskompetenssin. Seuraava askel on 

kollektiivinen kompetenssi, jossa kaikkien yksilöiden kompetenssit muodostavat yhden 

suuremman kokonaisuuksien summan.  

Osaamisen tai kyvyn menestyksellinen hyödyntäminen edellyttää henkilön valmiuksia 

näiden omaksumiseen. Lee J. Cronbach puhuu yksilön (luonteen)piirteistä (traits), jotka 

muodostavat valmiuden oppimiseen. Hän jakaa (luonteen)piirteet kykyyn (ability), tapaan 

(habit), sekä käsitykseen ja asenteeseen (concept & attitude). Kyky on kehittynyt valikoima 

toimintoja, joista oppija tai tässä kontekstissa sivistysjohtaja voi valita uutta omaksuakseen. 

Pienillä lapsilla ei vielä ole montaa kykyä, joista valita. Tapa on se kykyvalikoiman työkalu, 

jota sivistysjohtaja tyypillisesti, kenties hermeneuttisesti tai intuitiivisesti käyttää. 

Käsitykset, tai ehkä joissain tilanteissa ennakkokäsitykset asiasta vaikuttavat omaksumiseen 

samoin kuin sivistysjohtajan asenteet tätä kohtaan. Kun em. luokitteluun lisätään tilojen 

(states), eli sen hetkisen mielialan, terveydentilan jne. kuvailu, saamme koottua Cronbachin 

määritelmän henkilön oppimisvalmiudesta tietyllä hetkellä. Hän lisää tilannekohtaiseen 

valmiuteen vielä tilanneympäristön. (Cronbach 1977, 78 - 80) Voidaan ajatella, että myös 

konseptit kuten toimiva muisti ja älykkyys ovat valmiuksia, jota ilman yksilö ei voi saavuttaa 

korkeaa kompetenssia. Cronbach kertoo amerikkalaisista testeistä, jotka tutkivat 

koululaisten taipumuksia ja yrittävät ennustaa lasten koulumenestystä. Osa-alueina testeissä 

on mm. verbaalisia, numeerisia ja avaruudellisia osioita, jotka tyypillisesti ovat 

älykkyystutkimuksen osana. (Cronbach 1977, 290 – 303)  McClelland (1973) nostaa 

kuitenkin kompetenssin tutkimisen älykkyyden kartoitusta tärkeämmäksi päämääräksi. Hän 

pitää myös yksittäisten kykyosa-alueiden osaamisen kartoitusta vähemmän tärkeänä kuin 

kompetenssien ja näin käyttää kompetenssia osaamisia ja ominaisuuksia kokoavana terminä. 

Kompetenssi sisältää myös johtajuustaitoja sekä interpersoonallisia ja sosiaalisia taitoja, eikä 

vain jonkun tietyn työn osaamissoveltuvuutta. Pietiläisen mukaan McClellandia voidaan 

pitää yhtenä merkittävimpänä kompetenssiajattelun kehittäjänä (Pietiläinen 2010, 62)  
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Emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että fyysiset ominaisuudetkin ovat kompetensseja samoin 

kuin muutkin yksilön piirteet (traits). Afthentopoulou ym. puhuvat tutkimuksessaan 

fyysisistä kompetensseista ja nimeävät mm. motorisen kompetenssin. Motorinen 

kompetenssi viittaa kinesteettiseen kehonhallintaan ja esim. liikunnalliseen lahjakkuuteen. 

(Afthentopoulou ym. 2018, 52) Kuitenkin myös staattinen fyysinen ominaisuus yksilössä on 

myös kompetenssi. Esimerkiksi ikätovereitaan pidempi lapsi omaa tietyissä tilanteissa edun 

ja hän on taipuvainen olemaan pitkä aikuisiälläkin. Tämä ominaisuus itsessään on 

kompetenssi aivan kuin kaikki muutkin yksilön ominaisuudet.  

 

3.1.1 Kompetenssin ontologia 

 

Olen tähän mennessä määritellyt kompetenssia yleisellä tasolla sitomatta käsitettä 

mihinkään tiettyyn, kuten johtamiseen. Tehtävä on hyvin haastavaa ilmiön 

monitahoisuudesta ja monimerkityksellisyydestä johtuen. Kompetensseista puhuttaessa 

onkin syytä puhua niistä jossakin viiteyhteydessä. Joka tapauksessa, ennen kuin lähden 

yksityiskohtaisesti nimeämään tai nostamaan tutkimuskentältä eri kompetensseja, joita 

johtajuus ja erityisesti sivistysjohtajuus voi hyödyntää, pyrin kuvailemaan yleistä 

kompetenssin ontologiaa, ja tuomaan oman kontribuutioni kompetenssin mallintamisen 

tutkimukseen.  

Havainnollistavassa ja yksinkertaistavassa kuvassa viisi pätevyys, kelpoisuus, soveltuvuus 

ja toimivaltaisuus määrittyvät juridisten tai ennakkoon ajateltujen yleensä kirjallisten 

vaatimusten kautta. Pätevyys voi myös määrittyä arviointitilanteessa, kuten 

työhaastattelussa, jolloin arvioitsijoiden subjektiivisuus ja mm. tilanteen interaktiivisuus 

vaikuttavat arvioon pätevyydestä. Pätevyys mittaa kompetenssin ulkoista astetta ja pätevä 

aste tai kompetentti taso on riittävä vaadittu taso esim. työtehtävän vaatimia edellytyksiä 

ajatellen. 

Tunne motivaatio, asenne, kärsivällisyys tai moraali kuvastavat kompetenssin 

kokemuksellisuutta ja sitä voi vahvistaa sisäisesti ja ulkoisesti. Onnistuakseen siinä mitä 

henkilö tekee, on hänellä oltava tunne riittävyydestään sisäisellä pätevyysasteikolla. 

Henkilökohtainen tunne omasta kompetenssista ei välttämättä aina kohtaa ulkoista arvioita 

ja tämän vuoksi kompetenssit ovat kuvassa hieman kallellaan.  
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Osaaminen ja ominaisuudet, (luonteen)piirteet, kyky, kyvykkyys, kilpailukykyisyys, taito, 

talentti, asian hallinta, kapasiteetti ja potentiaali kehittyvät asteittain omaksumalla, 

opiskelemalla ja kokemuksen kautta. Sitä voidaan arvioida tähän laadituilla asteikoilla ja 

kompetentti taso ei välttämättä ole ylin taso, mutta se on riittävä taso. Kehityksen nopeus on 

yksilöllistä. Ominaisuudet voivat olla sellaisia, joita on vaikea kehittää tai muuttaa.  
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Kuvan viisi keskiössä oleva kompetenssit-monitahokas kuvastaa yksittäisen kompetenssin 

muotoutumista osaamisesta ja ominaisuuksista. Yksilön A kokonaiskompetenssi on 

kaikkien kompetenssien summa. Kyseessä on siis kompetenttius eli kompetenssi (vrt. 

competence ja competency). Ihminen kokonaisuutena voi saavuttaa kompetentin eli riittävän 

tason peilattuna toimintaympäristöönsä. Jälleen kompetentti taso ei ole välttämättä korkein 

taso, mutta se on riittävä taso. Tasojen kehittymistä voidaan arvioida asteikoilla ja 

kompetenssi voi kehittyä omaksumalla, opiskelemalla tai kokemuksen kautta. 

Kompetenssi voi kehittyä asteittain ja puhumme kompetenssin syvyydestä. Asteikko voi olla 

esim. noviisista eksperttiin. Kompetenssi voi myös kehittyä asteittain siten, että 

kompetenssin komponentit muodostavat kokonaisuuden. Nämä komponentit ovat esim. 

kokemus, asenne ja yksilölliset taipumukset. Tätä edeltää vielä vaihe, jossa yksilölle on 

kehityttävä valmiudet kompetenssin omaksumiseen. Näitä valmiuksia ovat esim. kyky, tapa, 

käsitys ja asenne. Tässä yhteydessä esim. kyvyllä tarkoitetaan metatason kykyä, jonka avulla 

jonkin toisen kyvyn voi oppia. Yksittäinen uusi opittu kyky voi olla kompetenssi. Asiassa 

sekaannusta voi aiheuttaa se, että tavallaan kompetenssin osa-alueitakin kutsutaan 

tutkimuksessa välillä termillä kompetenssi. Kompetenssien kokonaisuuksien summa on 

yksilön kokonaiskompetenssi, joka edelleen voi liittyä kollektiiviseen kompetenssiin, mikäli 

yksilöllä on tarpeeksi kapasiteettia tähän. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmenevä 

kompetenssi on hetkellinen ja ainutkertainen yksilötasolla, joten yksilöllä voi olla tämä 

kompetenssi ehkä vain pienen hetken elämässään. Kuvassa neljä vuorovaikutusta 

havainnollistetaan kahden yksilön välisenä interaktiona, mutta vuorovaikutus voi olla myös 

monen keskeistä.  Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmenevää kompetenssia voidaan kutsua 

nimellä relationaalinen kompetenssi, joka on yht’aikaa yksilötasoinen ja sosiaalitasoinen. 

Sosiaalisella tasolla ko. kompetenssin tarkasteluyksikkö on viestijöiden välinen 

viestintäsuhde. Kukaan ei voi olla sosiaalisesti kompetentti yksinään, vaan kompetenssi 

syntyy sosiaalisissa suhteissa viestijöiden yhteistyönä. 

 

3.2 Johtaminen ja johtajuus   

 

Johtaminen ja johtajuus on monisäikeinen ilmiö, jota on tutkittu hyvin laajasti eri 

näkökulmista. Johtaja johtaa joukkoaan. Ihmisten välisissä epävirallisissa sosiaalisissa 

tilanteissa ilmenee yleensä spontaanisti johtajuutta. Johtajahenkilöä aletaan kuuntelemaan ja 
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johtaja saa muita seuraamaan itseään tms. Spainin mukaan yksilöt, jotka oikealla tavalla 

havainnoivat sosiaalista tilannetta ja osaavat muokata omaa käyttäytymistään sopivalla 

tavalla, nousevat johtajiksi sosiaalisissa tilanteissa. Hän myös jatkaa toteamalla, että ne, 

jotka haluavat valtaa todennäköisesti sitä saavat (Spain 2019, 15.)  

Kun johtajuutta ja johtamista aletaan tarkoituksenmukaisesti tutkimaan ja pohditaan myös 

johtajuuden hyödyllisyyttä ryhmän tai isomman organisaation kannalta, tulee vastaan 

valtava joukko kysymyksiä. Miksi joku nousee johtajaksi ja joku toinen ei, miten johtaja 

valitaan, voiko johtajia olla enemmän kuin yksi, minkälainen johtajuus ja johtajan rooli sopii 

mihinkin tilanteeseen jne. Looginen tieteellinen ja  filosofinen ajattelu ottaa luonnollisesti 

huomioon myös sen vaihtoehdon, että johtajaa ei ole lainkaan, tai kääntäen, että kaikki ovat 

johtajia. Nykyään puhutaan mm. itseohjautuvuudesta, horisontaalisesta johtajuudesta ja 

organisaatioista ilman johtajaa. Ajatellaan, että äärimmäinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

työyhteisöissä luo ilmapiirin, joka tuottaa henkistä hyvinvointia, joka puolestaan edistää 

organisaation tavoitteisiin pääsyä. Johtamista on yhdenvertainen vuorovaikuttaminen, eikä 

kenenkään tule pyrkiä kohottamaan itseään muiden yläpuolelle.  

Ihmisten johtamisen ja asioiden johtamisen jakoa on usein vaikea tehdä. Mm. Spain ohittaa 

tämän jaon ja toteaa näiden olevan erottamattomia toisistaan (Spain 2019, 14). Ihmisten 

johtaminen, asioiden johtaminen ja kaikki kietoutuu vahvasti toisiinsa ja ajatellaan, että 

verkostoituminen ja verkostomaisuus on se missä johtaminen tapahtuu. Verkostojen synnyn 

taustalla on tarve yhdistää eri toimijoiden valta-, osaamis- ja tietoresursseja yhteisesti 

määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Verkosto hyödyttää kaikkia osapuolia ja 

verkosto on usein tarkoitettu suhteellisen pysyväksi yhteistyösuhteen muodoksi. (Haveri & 

Anttiroiko 2009, 206.) Tässä näkemyksessä johtaja henkilönä ja hänen osaamisensa yksin ei 

vielä tuota riittävää voimaa hallintaan, vaan voima nousee toimijoiden välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

Sotaraudan (2015) mukaan tämän hetken koulukuntien johtamisteoriat voidaan jakaa 

transformatiivisiin teorioihin, suhteellisiin, kollaboratiiviisiin ja jaetun johtamisen 

teorioihin, kompleksisisuuden johtamisen teorioihin, persoonallisuus ja 

käyttäytymisteorioihin, sekä teollisuusjohtamisteorioihin. (Sotarauta 2015, 7). 

Transformatiiviset johtamisteoriat keskittyvät yksilölliseen huomionottamiseen, älylliseen 

stimulaatioon, inspiroivaan motivointiin ja ideaaliseen vaikuttamiseen. (Sotarauta 2015, 7). 
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Suhteelliset, kollaboratiiviset ja jaetun johtamisen teoriat lähestyvät johtamista prosessina ja 

ne tutkivat johtamista ilmiönä vapaana institutionaalisesta asemasta. Nämä teoriat 

käsittelevät mukanaoloa ja sitä miten eri toimijat vaikuttavat toisiinsa. Nämä teoriat 

rakentuvat vastavuoroisuudelle ja ne pitävät luottamusta ja yhtenäisyyttä tärkeinä arvoina. 

(Sotarauta 2015, 7). 

Kompleksisuuden johtamisteoria perustuu kompleksiseen tieteeseen. Se konkretisoi 

johtamisen kompleksiseksi prosessiksi, joka johtuu kollektiivisesta muutostarpeesta, joka 

nousee monien toimijoiden vuorovaikutuksesta. Kompleksisuuden johtaminen keskittyy 

systeemiseen joustavuuteen enemmän kuin muihin päämääriin. (Sotarauta 2015, 7). 

Persoonallisuus ja käyttäytymisteoriat ovat kiinnostuneet määrittämään sitä, mitkä yksilön 

ominaisuudet ja käyttäytymismallit ovat tehokkaita johtamisessa. Teoriat painottavat 

nykyään eri asioita kuin ennen. Aikaisemmin painotettiin mm. älykkyyttä, maskuliinisuutta 

ja dominointia. Nykyään teoriat painottavat esim. rehellisyyttä, yhtenäisyyttä ja 

itseluottamusta. (Sotarauta 2015, 7). 

Teollisessa johtamisessa puhutaan tilanneriippuvaisesta ja kontingenssijohtamisesta. Ne 

keskittyvät tilannesidonnaisuuksiin erilaisissa toimintaympäristöissä. Laajasti ajateltuna 

nämä teoriat ovat tuotantokeskeisiä ja tätä kautta johtajakeskeisempiä kuin muut 

johtajuusteoriat. Ne näkevät johdettavat kollektiivisina kokonaisuuksina eikä yksilöinä, 

joilla on yksilölliset tarpeet (Sotarauta 2015, 7). 

Tämä Sotaraudan jaottelu on selkeyttävä. Johtajuusteorioiden moninaisuus johtaa 

ajattelemaan johdettavan organisaation kokoa ja luonnetta. Julkishallinnollinen johtaminen 

ei ole voittoa tavoittelevaa, eikä liikkeenjohdolliset tai teollisen johtamisen teoriat suoraan 

ole sovellettavissa kunnan sivistystoimen johtoon. 

 

3.3 Julkishallinnollinen johtaminen 

 

Johtajuus ja johtajuuden ilmentymät heijastavat organisaatioiden rakennetta, kokoa ja 

toimialaa. Ne heijastavat organisaation kulttuuria, yhteiskunnallista ilmapiiriä ja 

yhteiskuntajärjestystä. Ne heijastavat organisaation yhteyksiä toisiin organisaatioihin ja 

toimijuuteen verkostoissa. Ne heijastavat myös sitä, toimitaanko julkisena toimijana vai 

onko kyseessä oleva organisaatio yksityinen yritys. Johtaminen julkisella sektorilla on ollut 

lähtökohdiltaan ja toteutumistyyleiltään erilaista yksityissektorin yritysmaailmaan 
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verrattuna. Historiallinen kehitys byrokraattisesta virkajohtamisesta ja tieteellisestä 

liikkeenjohdosta on kulkenut kohti nykyhetkeä, jossa verkostojen, horisontaalisen 

johtamisen ja epävirallisen legitimiteetin tuottamat hallinnointitavat ovat tutkimuksen 

keskiössä ja jotka näyttävät olevan hallinnoinnissa organisaatioita ohjaavia voimia.  

1900-luvun alkupuolella Frederick Taylor oivalsi tehdasympäristössä, että 

tuotantoprosesseja ja tuotteita voidaan kehittää vakioimalla ja asettamalla niille tiettyjä 

vaatimuksia. Samoihin aikoihin Henry Ford omaksui standardien merkityksen ja oli 

ensimmäisiä massatuotannon kehittäjiä autotehtaallaan. Fordismilla tarkoitetaan työn 

jakamista pienempiin yksiköihin tarkoituksenmukaisesti tehokkuus ja taloudellisuus 

mielessä. Edellisten aikalaisena voidaan pitää Max Weberiä, joka tunnetaan 

byrokratiateorian isänä. Hänen ajatuksissaan standardi normisto ja jokaisen työntekijän 

selkeä funktio organisaatiossa luo konemaisen hierarkian, jossa jokainen osa ja sen toiminto 

on ennalta suunniteltu. (Harisalo 2008, 56, 128, 129). Tähän ajatukseen kulminoitui hyvin 

suunnitellun organisaation toiminta vuosikymmeniä varsinkin julkisella sektorilla, eli 

julkishallinto [(Public Administration (PA)].  

New Public Management (NPM) -ajattelu kehittyi 1980-luvulla erityisesti anglo-saksisissa 

maissa. NPM-ajattelun myötä yksityisen sektorin liikkeenjohdollisia toimintamalleja 

omaksuttiin julkisella sektorilla ja julkisen sektorin byrokraattinen luonne alkoi muuttua. 

Alettiin huomioimaan mm. asiakkaan ja yksilön valinnan merkitystä sekä pyrkimään 

parempaan tuloksellisuuteen. (Anttiroiko ym. 2007, 74) Siinä missä New Public 

Management toi yksityisen sektorin toimintamalleja julkishallintoon, on 2000-luvulla 

toteutuva New Public Governance (NPG) lähentänyt yksityistä ja julkista sektoria 

verkostomaisuudellaan. Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin rajat liudentuvat, ja lisäksi 

kolmannen sektorin lähentyminen osaksi kokonaisuutta yhteydessä median 

digitalisoitumisen myötä toteutuneeseen matalan kynnyksen joukkotiedottamiseen, on 

tuonut mukaan osallisuutta, jota on vaikea ohjailla perinteisin johtamisen keinoin. 

Sopimusten merkitys korostuu ja mm. vastuutahojen määrittely on osin neuvoteltavissa. 

Neuvottelutaidot, henkilösuhteet ja arvomaailmojen kohtaamiset vaikuttavat verkoston 

ohjailussa. (Osborne 2010, 6 – 10) Hallintasuhteiden hoitamisen kompetenssi on 

vuorovaikutus. Koska hallintaverkostoissa toimiminen on kompleksista, on johtajan 

näkökulmasta eräs suurimmista haasteista vuorovaikutustarpeen moninkertaistuminen. 

Vuorovaikutusta tarvitaan yhä enemmän ja yhä useammalla rajapinnalla. (Parkkinen, Haveri 

& Airaksinen 2017, 22) Anttiroiko ym. muistuttavat vielä siitä, miten verkostoissa toimii 
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jatkuvasti enemmän toimijoita, minkä vuoksi tapahtuu ad hoc- tapauskohtaista 

yhteistoimintaa. (Anttiroiko ym. 2007, 176.)  

Paljon on tutkittu myös erilaisia johtamistyylejä. Puhutaan yhdistävästä johtajuudesta, 

horisontaalisesta johtamisesta, verkostojohtamisesta, ihmissuhdejohtamisesta, 

konfliktijohtamisesta, muutosjohtamisesta, laatujohtamisesta, fasilitoivasta johtamisesta, 

katalyyttisesta johtamisesta jne.  Kun puhutaan johtamisen tyyleistä, tullaan väistämättä 

siihen ajatteluun, miten tietynlainen persoonallisuus osaa toteuttaa tiettyä tyyliään 

luonnollisesti, tai tavallaan automaattisesti. Ei välttämättä ole oikeaa tapaa johtaa tai 

mekanisoida toimintoja, johtajuustyyliä voi vaihtaa tarpeen mukaan. Tämä voi olla yksi 

hyvän johtajan taito  – siis se, että johtaja osaa vaihtaa tyyliään tilanteen mukaan joustavasti. 

Johtajatyypeistä olen kirjoittanut myöhemmin enemmän. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

keskitytä organisaatioteorioiden historiaan tai johtamistyylien kumulatiiviseen 

kehittymiseen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, miten moni asia liittyy toisiinsa ja on 

vaikeaa tehdä tutkimusta johtamisesta lainkaan sivuamatta alan kokonaistutkimusta edes 

ohuesti. Persoonallisuusominaisuuksista ja johtamistyyleistä puhuttaessa alammekin jo 

lähentyä tässä tutkimuksessa käsiteltävää osaamis-, ominaisuus- ja 

kyvykkyyskuvauskokonaisuuden käsitettä eli kompetenssia.  

 

3.4 Johtajuuden roolit ja kompetenssi 

 

Kuten todettua, johtajuus yksityisellä sektorilla ja julkisella sektorilla on perinteisesti ollut 

erilaista. Yksityisen sektorin markkinaehtoinen voiton tavoittelu ei ole ollut julkisen sektorin 

tavoite. Julkisen vallan toiminnan tarkoituksena on ollut luoda kansalaisille ja kuntalaisille 

heidän tarvitsemansa palvelut. Yksityisten yritysten liikkeenjohdolliset käytänteet ovat 

kuitenkin tulleet osittain julkisenkin sektorin käytänteiksi. Tästä vielä edelleen nykyhetkeen 

tultaessa rajapinta yksityisen ja julkisen kanssa on liudentunut. Organisaatioiden toimintaan 

vaikuttavat lukuisat epävarmuustekijät, joihin organisaatio ei voi itse suoraan vaikuttaa. 

Toimintaa kuvaa nykyään parhaiten verkostoimaisuus ja hyvin erilaisten toimijoiden 

yhteistyö verkostoissa. Tämä muutos on vaatinut myös johtajilta ja johtamiselta 

muutoskykyisyyttä. Johtajuuden rooleja tulee osata vaihtaa tilanteen mukaan. Eri 

johtajuustyypit ja eri johtajan roolit vaativat erilaisia kompetensseja. Kuntajohtajien rooli 

organisaation ylimpänä johtajana ja yleisjohtajana näyttää vaativan yhä enemmän ja 



 

29 
 

parempaa vuorovaikutustaitoa kompetenssina. Sivistysjohtajan tehtävä kunnissa sekä 

tehtävän kompetenssivaatimukset ovat kokeneet saman yhteiskunnallisen muutoksen 

vuosien aikana ja tämä tutkimus keskittyy kompetenssien osalta sivistysjohtajan rooliin.  

 

Kun puhumme kompetenssista sen henkilökohtaisten ominaisuuksien ja psykologisten 

taitojen kautta, luomme helposti kokonaisuuksia, joissa nämä ominaisuudet muodostavat 

ihmistyypin tai johtajuutta tutkittaessa johtajatyypin tai johtajuustyyliä kuvailevan 

johtajaroolin. Se minkälaista osaamista tehtävässä vaaditaan, määrittyy välillä sen mukaan, 

miten henkilön tulee tehtävässään osata toimia. Oleelliseksi muodostuu se miten johtaja 

toimii eikä se mitä hän tekee. Kompetenssi on tällöin kyky osata valita tyylinsä ja roolinsa 

tilanteen mukaan. Kurt Lewin kantaa kunniaa perinteisestä jaosta johtajuustyylien kolmeen 

ryhmään. 1) autoritäärinen johtaja 2) demokraattinen johtaja 3) antaa mennä -tyyli. (Lewin, 

Lippitt & White 1939, 298, 299) Kolmijaon yhdistelmiä ja alakategorioita on luotu 

tutkimuksessa ja organisaatioissa tämän jälkeen kirjava määrä. Kutakin johtajuustyyliä 

toteuttaa tietty johtajatyyppi. Tiedettä on myös hieman popularisoitu ja johtajuustyyleille on 

annettu iloisia nimiä. Kesko-konsernin itsearviointilomakkeen avulla voi selvittää oletko 

johtajana kapellimestari, luova ajattelija, myytinmurtaja, optimisti, riskianalyytikko vai 

valmentaja. (Kesko-yhtymän verkkosivut 5.11.2020) Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton 

tutkimus vuodelta 2015 tyypittelee uuden sukupolven kunnanjohtajat neljään ja näillä 

jokaisella on jokin supervoima, jonka avulla he onnistuvat tehtävässään. Valmentaja-johtaja 

on kannustava, sillanrakentaja-johtaja on joustava, kyläpäällikkö-johtaja on karismaattinen 

ja toimitusjohtaja on ratkaisukeskeinen. (Haveri, Airaksinen & Paananen 2015, 119 – 122) 

Haverin ja kumppanien tutkimus puhuu johtajan osaamisesta mutta ei kuitenkaan suoraan 

operoi kompetenssin käsitteellä.  

 

Quinn ja kumppanit sen sijaan kirjoittavat kirjassaan kattavan kompetenssitutkimuksen 

tuloksista. Tutkimus toteutettiin tuomalla yhteen eri aloilta 22 asiantuntijaa ja tutkijaa, jotka 

työskentelyn tuloksena esittivät työryhmänä yli 250 johtajan tehtävässä vaadittua 

kompetenssia. Näistä avainkompetensseiksi valikoitui 24 johtajuuskompetenssia, jotka 

ilmenevät tyypillisesti Quinnin ja kumppaneiden esittämissä johtajuuden kahdeksassa eri 

tyylissä käytettyinä. Nämä roolit ja kompetenssit ovat esitettynä kuvassa kuusi. 
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Johtajuuden roolien ja jokaisen roolin sisällään pitämät kompetenssit eivät tarkoita sitä, että 

johtaja kuuluu vain tähän kategoriaan, ja hänen on toimittava sen luomien mahdollisuuksien 

mukaan. Roolit ovat tavallaan eri taktiikoita ja hyvä johtaja voi vaihtaa roolista toiseen. 

Johtamisen rooli toimivat myös alemmilla organisaation tasoilla. (Quinn ym, 2003, 11 - 23) 

Henry Mintzberg on luonut tunnetun luokittelun kymmenestä johtajuuden roolista, jotka hän 

sijoittaa kolmeen kokonaisuuteen. Päätöksentekoon liittyvät roolit ovat yrittäjä, ristiriitojen 

käsittelijä, voimavarojen jakaja ja neuvottelija. Viestintään liittyvät roolit ovat havainnoija, 

tiedon levittäjä, puheenjohtaja. Ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät roolit ovat ihmisten 

johtaja, keulakuva, yhteydenpitäjä. (Mintzberg 1973, 84) Quinnin ym. luokittelu pohjautuu 

Mintzbergin tutkimukseen. Quinn ym. huomauttavat vielä, että maailma muuttuu ja tilanteet 

vaihtelevat. Eilisen strategia ei välttämättä toimi enää tänään ja hyvä johtaja ei juutu vain 

yhteen toimintamalliin. (Quinn ym, 2003, 14, 23)  

Organisaatioiden kontingenssiteoria tukee johtajan kompetenssitarpeen 

tilannesidonnaisuutta. Kontingenssiteoriaa pidetään yhtenä olennaisena 

organisaatiotutkimuksessa vaikuttavana teoriana ja sillä on ollut huomattava merkitys 

tutkimuskentällä. Ensimmäisenä kontingenssiteoriaa terminä ovat käyttäneet 1960-luvun 

Kuva 6. Johtajuuden roolit. (Kuva ja suomennos: Ahonen 2014, 71)  
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lopulla akateemikot Lawrence ja Lorch. Kontingenssiteoriaa ovat kehittäneet, ja 

kontingenssitutkimusta ovat edistäneet monet Lawrencen ja Lorchin aikalaiset ja 

myöhemmätkin tutkijat.  Kontingenssiteorian mukaan organisaatioiden on syytä tarkkailla 

ympäristöään ja mukauttaa itseään muuttuviin olosuhteisiin. Organisaatioiden ongelmat 

selittyvät niiden kyvyttömyydellä tunnistaa toimintaympäristön muuttuvat vaatimukset ja 

toimia niiden edellyttämällä tavalla. Kontingenssiteoriassa ei etsitä yhtä ainutta oikeaa tapaa 

organisoida asiat, koska organisoinnin on vastattava toimintaympäristön olosuhteita. 

(Harisalo 2008, 39, 217) Tutkijat ovat luokitelleet suuren määrän organisaation toimintaan 

vaikuttavia kontingenssitekijöitä. Näitä voidaan jakaa esim. ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. 

Quinn kollegoineen tarkastelee kontigenssiteorian muuttujia manageriaalisesta 

näkökulmasta ja listaa neljä muuttujaa: 1) Organisaation koko (size), 2) käytetty teknologia 

(technology), 3) toimintäympäristö (environment) ja 4) henkilöstöresurssi (individuals). 

Kontigenssimuuttuja ovat dynaamisia, laadullisia ja organisaatiosidonnaisia. (Quinn ym. 

2003, 9) Näiden tekijöiden vuoksi johtajan on lähes välttämättä sovitettava tyyliään tilanteen 

mukaan.  

Haveri (2020) on löytänyt tutkimuksessaan hyvän kuntajohtajan ominaisuuksia, joista 

kärkipäässä esiintyvät kyky toimia erilaisten sidosryhmien kanssa, kyky sietää painetta ja 

epävarmuutta, taito hallita ongelma- ja ristiriitatilanteita, taito esiintyä ja viestiä, sekä 

vuorovaikuttaa (Haveri 2020, 22).  Selkein nuoria ja iäkkäitä kunnanjohtajasukupolvia 

yhdistävä tekijä on vuorovaikutuksen ja ihmisten kohtaamisen näkeminen tärkeimpänä 

kuntajohtajan työkaluna ja ominaisuutena. Kuntajohtamisen ydin on erilaisilla rajapinnoilla 

tapahtuva vuorovaikutus suhteessa kuntalaisiin, poliitikkoihin, yrittäjiin, valtionhallintoon 

ja muihin kumppaneihin. Vuorovaikutus ja siinä oleellinen ihmisten kohtaaminen kuvaillaan 

keskeiseksi onnistumisen edellytykseksi. (Haveri, Airaksinen & Parkkinen 2015, 125) 

Engblom-Pelkkala toteaa strategisen johtamisenkin olevan ennen kaikkea vuorovaikutusta 

(Englblom-Pelkkala 2013, 142)  

Tampereen yliopiston ja Kuntaliiton julkaisu Yhdistävä johtajuus ilmentää kompetensseja 

kuvailemalla ja jaottelemalla niitä arvoiksi, persoonallisuuden piirteiksi, motivaatioksi ja 

motiiveiksi, kyvyiksi sekä erilaisiksi tiedoiksi ja taidoiksi. Kokoavasti tutkimus puhuu 

osaamistarpeista. Kuntajohtajaan korkeimpana kunnallisena viranhaltijana henkilöityy ja 

kiteytyy se kaikki osaaminen ja vaatimukset, jota julkinen kunnallinen johtaminen 

edellyttää. Kaikki osaamistarpeet ovat nimettyinä kuvassa seitsemän, jossa 25 

osaamistarvetta saavat neljä yläluokkaa: 1) henkilökohtaiset ominaisuudet, 2) yleinen 
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osaaminen, 3) johtamistaidot ja 4) substanssiosaaminen. (Parkkinen, Haveri & Airaksinen 

2017, 30). Harri Palmu esittää osittain samankaltaiset menestyvän johtajan 

kompetenssipiirteet. Nämä ovat erityiset tehtävän vaatimien taitojen ja tietojen sekä 

käytännön hallinta, inhimillissosiaalisten vuorovaikutustaitojen hallinta, sekä 

kokonaisuuksia hahmottava päätöksentekokyky. (Palmu 2003, 175)  

 

Kuva 7. Kuntajohtajan osaamistarpeet. (Parkkinen, Haveri & Airaksinen 2017, 30) 
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Kun lähdetään nimeämään kompetensseja yksityiskohtaisesti, on selkeämpää puhua 

osaamisesta tai osaamisvaatimuksista, kuten Parkkinen on tehnyt. Selvää on, että kaavion 

jokaista laatikkoa voisi lähteä avaamaan ja jatkoanalysoimaan.  

 

3.5 Sivistysjohtajan rooli kuntaorganisaatiossa 

 

Aikaisemmissa luvuissa esittelin kompetenssin olemusta, sen potentiaalista geneerisyyttä, 

johtajuuden kompetensseja sekä kunnanjohtajan kompetenssivaativuuksia. Kunnanjohtajan 

kompetenssivaatimukset yleisjohtajana saattavat kuitenkin olla hieman eriävät 

toimialajohtajien vastaavista. Oletuksena on siis se, että sivistysjohtajan on hallittava hieman 

eri näkökulmista ilmiöitä ja hänen on oltava asiantuntijuudeltaan keskittyneempi vain oman 

toimialansa asioihin. Sivistysjohtaja on usein toiminut koulun rehtorina ja tätä ennen koulun 

opettajana ennen nimittämistään sivistysjohtajan tehtävään. Sivistyksen toimiala voi olla 

kunnan suurin toimiala budjetilla ja henkilöstömäärällä mitattuna. Pienessä kunnassa 

sivistysjohtaja saattaa olla kunnanjohtajan sijainen tarvittaessa, kunnan toiseksi korkein 

viranhaltija. Sivistysjohtajan kompetenssien voidaan ajatella sijoittuvan johonkin rehtorin ja 

kunnanjohtajan kompetenssien välimaastoon.  

Tämän tutkimuksen empiirinen vaihe keskittyy sivistysjohtajiin Suomen kuntien 

sivistystoimen johtavina viranhaltijoina ja  kartoittaa spesifisti suomalaisen sivistysjohtajan 

kompetensseja. Kuntien sivistystoimen johtava viranhaltija on yleensä tehtävässään 

nimikkeellä sivistysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, koulutoimenjohtaja tai 

opetustoimenjohtaja. Puhun tässä tutkimuksessa sivistystoimen johtavasta viranhaltijasta 

nimikkeellä sivistysjohtaja. Sivistysjohtaja johtaa toimialaansa, tekee työtään ja kohtaa 

työssään ongelmia. Haastavan työkenttänsä hallintaan ja ongelmien ratkaisuun 

sivistysjohtaja tarvitsee erilaisia taitoja ja kompetensseja. Sivistysjohtajan on osattava 

muokata rooliaan toimintaympäristön mukaan.  

Tyypillisesti sivistysjohtaja kuuluu kunnan johtoryhmään, osallistuu kunnan ja kouluverkon 

strategiatyöhön olemalla tietoinen paikallisten olosuhteiden ja toimintakentän tilanteesta ja 

tulevaisuuden kuvista ja hallitsee toimialansa taloutta. Talouden hallinta on Riskun, 

Kanervion ja Björkin mukaan noussut tärkeimmäksi yksittäiseksi osaamisalueeksi 

sivistysjohtajan työssä. (Risku, Kanervio & Björk 2014, 396, 397) Johnssonin ja Suortamon 

tutkimuksessa sivistysjohtajan työstä nousee asioita, joita sivistysjohtajat pitävät työssään 
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tärkeinä, sekä asioita, jotka ovat sivistysjohtajia kuormittavia. Nämä asiat tai aihepiirit 

lähentyvät kompetensseja tai ovat aihepiirejä, joiden hallitseminen vaatii tiettyjä 

kompetensseja. Tässä lähennymme myös tämän tutkimuksen tutkimusideaa ja 

tutkimusongelmaa. On mielenkiintoista verrata empiirisen aineiston tuloksia Johnssonin ja 

Suortamon tutkimuksen tuloksiin. Odotan kuitenkin erilaista vastauskokoelmaa, koska 

käyttämäni kyselylomake käyttää nimenomaan kompetenssin käsitettä, ja kullakin 

vastaajalla saattaa olla hieman erilainen käsitys sanan merkityksestä. Lisäksi 

tutkimusmenetelmäni on rajatusti avoimen aineiston sisällönanalyysi ja kyselylomakkeissa 

ei ole valintavaihtoehtoja valmiina, kuten Johnsonin ja Suortamon tutkimuksessa on. 

Johnsonin ja Suortamon mukaan viisi tärkeintä kompetenssia sivistysjohtajien kokemana 

ovat: 1) henkilöstöhallinto, 2) talouden suunnittelu, 3) kehittäminen ja hanketyö, 4) 

lautakuntatyö, 5) verkostoyhteistyö. Viisi kuormittavinta asiaa ovat: 1) sosiaalinen media ja 

sähköposti, 2) henkilöstöhallinto, 3) kehittäminen ja hanketyö, 4) talouden suunnittelu, 5) 

lautakuntatyö. (Johnson ja Suortamo 2018, 16, 17) Listaus antaa osviittaa sivistysjohtajan 

työn sisällöstä, mutta se herättää samalla kysymyksiä kompetenssien syvyydestä ja 

prioriteettien perusteluista. Mitä tärkeydellä ja kuormittavuudella tarkoitetaan? Millä 

perusteella joku asia on toista tärkeämpää? Onko kuormittava sama asia kuin haastavuus ja 

edelleen onko haastava sama asia kuin aikaavievä?  

Sivistysjohtajan toimintaympäristö vaikuttaa tehtävänkuvaan. Tyypillisesti kunnassa on 

sivistyksen toimiala, sivistyslautakunta ja sivistysjohtaja, mutta tämä ei ole välttämätöntä. 

Kunta voi suunnitella oman organisaationsa haluamallaan tavalla kuitenkin tietyin juridisin 

varauksin. Vuoteen 1995 saakka koululautakunta, terveyslautakunta, sosiaalilautakunta, 

rakennuslautakunta, palolautakunta, väestönsuojelulautakunta ja kulttuurilautakunta olivat 

lakisääteisiä toimielimiä kaikissa kunnissa. Opetus- ja sivistystoimen alalla tärkeimpänä 

tehtävänä oli kunnallisesta koulutoimesta sekä kirjastolaitoksesta huolehtiminen. (Hannus 

1989, 51, 55).  

Nykyinen vuoden 2015 kuntalaki määrittää muutaman lautakunnan, ja mm. valtuuston ja 

hallituksen pakollisiksi toimielimiksi kunnissa. Myös muualta lainsäädännöstä nousee 

juridisesti velvoittavia toimia tai toimielimiä perustettavaksi vähintäänkin yhteistyössä 

naapurikuntien kanssa, kuten oppilashuollon ohjausryhmä tai nuorisoasiain ohjaus- ja 

palveluverkosto. (Nuorisolaki 2016, 9§; Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013, 14§). 

Perinteisesti kunnissa toimii lautakuntia, jotka on mekanisoitu hallinnonaloittain. Kunnassa 

on erikseen tyypillisesti sosiaali- ja terveys-, opetus- ja kulttuuri-, tekninen lautakunta. 



 

35 
 

Lautakunnissa on puheenjohtajat ja vastaavilla toimialoilla toimialajohtajat. (Kuntaliitto 

6.11.2020). Riskun, Kanervion ja Björkin mukaan vain 0,5 % Suomen kunnista oli vuonna 

2008 jättänyt sivistyslautakunnan perustamatta ja sivistystoimi oli liitettynä esim. 

yleishallintoon. Heidän tutkimuksensa mukaan 21,4% suomalaisista sivistysjohtajista 

työskenteli samanaikaisesti paikallisen koulun rehtorina. (Risku, Kanervio & Björk 2014, 

387, 389). Sivistyksen toimialaan voi kuulua esim. kulttuuritoimi, nuorisotoimi, vapaa-aika, 

hyvinvointipalvelut, kirjastotoimi, liikuntatoimi ja varhaiskasvatus ja näitä ei tällöin enää 

välttämättä eroteta omiksi osikseen edes ajatuksen tasolla, vaan ne sulautuvat yhteen. 

Pienissä kunnissa on tavallista ja luonnollista yhdistää sektoreita. Esim. Kannonkosken 

kunnassa sivistysjohtajan vastuualueeseen kuuluvat koulut, päiväkodit, nuorisotoimi, 

kirjastot sekä vapaa-ajan palvelut ja hyvinvointi. Isommissa kaupungeissa näistä jokainen 

voi olla oma sektorinsa ja niillä voi olla oma toimialajohtajansa. Mutta, kuten todettua, 

kunnat voivat tehdä omia ratkaisujaan. Helsingissä Suomen suurimpana kuntana on neljä 

toimialaa, jolla kullakin on toimialakohtainen apulaispormestari toimialajohtajana. 

Kasvatus- ja koulutus on yksi kokonaisuus, ja kulttuuri- ja vapaa-aika on oma 

kokonaisuutensa Helsingissä. Kaksi jäljelle jäävää ovat sote ja kaupunkiympäristö. 

(Helsingin kaupungin verkkosivut 25.11.2020) Kuntien määrä on ollut jatkuvasti vähenevä. 

Näin myös sivistysjohtajia toimialajohtajina on koko ajan vähemmän, tarvittavia ylimmän 

johdon virkoja yksinkertaisesti ei ole olemassa yhtä paljon kuin ennen. Kuntien määrä 

vuonna 1945 oli 558, vuonna 1968 kuntia oli 536, vuonna 2008 kuntia oli 405, vuonna 2009 

kuntia oli 348 ja vuonna 2013 kuntia oli vielä 320 (Risku, Kanervio & Björk 2014, 394) Nyt 

vuonna 2020 Suomessa on 310 kuntaa. (Kuntaliitto 5.11.2020).  

Organisaation koko on merkittävä kontingenssitekijä. Isommissa kunnissa on enemmän 

työntekijöitä ja viranhaltijoita, joten on luonnollista, että tehtävät eriytyvät ja myös 

johtajuutta voidaan irrottaa asiantuntijuudesta. Pienissä kunnissa sivistysjohtajan on tehtävä 

johtajatehtävänsä ohella myös ruohonjuuritason asiantuntijatyötä. Henkilöstöä on vähän ja 

pienen kunnan realiteetit ovat erilaiset kuin suurten kaupunkien. Myös kuntalaisten 

odotuksia vastaa se, että sivistysjohtaja se vasta sivistynyt onkin ja hän lienee korkein alansa 

asiantuntija kunnassa.  

Johtajuus ja asiantuntijuus kulkevat usein käsi kädessä ollen kuitenkin välillä kolikon kaksi 

eri puolta. Johtajuuden ja asiantuntijuuden kehittäminen vaatii tutkimusta ja yhteistyötä 

näiden molempien osapuolten välillä. Engblom-Pelkkalan mukaan johtamisen kehittämistä 

toteutetaan kompetensseja rakentamalla ja tehokkaasti hyödyntämällä sekä prosesseja 
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ylläpitämällä (Egblom-Pelkkala 2013, 124). Asiantuntijuudesta nousee johtajuutta ja 

johtajuudesta asiantuntijuutta. Myös toisinpäin, hyvä asiantuntija ei välttämättä ole hyvä 

johtaja ja hyvä johtaja ei välttämättä ole organisaationsa paras asiantuntija. Molempiin 

rooleihin sisältyy lisäksi osa toisesta. Johtajan on hallittava monia toimintoja itsenäisesti ja 

hän toimii tällöin kuin asiantuntija. Suomen mittakaavassa harvassa ovat ne johtajatehtävät, 

joissa alaiset toteuttavat kaiken operatiivisen ja johtaja vain ohjeistaa suullisesti. 

Asiantuntijan puolestaan on osattava johtaa ainakin itseään ja toimia tiimin jäsenenä. 

Johtajuuden ja asiantuntijuuden kompetenssit ovat erilaiset, mutta osin yhtenevät. 

Sivistysjohtajan roolia voidaan ajatella samanaikaisesti sekä asiantuntijatehtävänä, että 

johtajatehtävänä. 

 

Kupiaksen ja kumppaneiden ajattelussa on selkeä jako asiantuntijoihin ja johtajiin. Heidän 

mukaansa johtajien ja asiantuntijoiden osaaminen ja kompetenssit ovat eri lajia. He 

varoittavat kompetenssikuopasta, johon johtaja voi pudota, mikäli hänet on 

asiantuntijatehtävästä siirretty johtajan asemaan. (Kupias, Peltola, & Pirinen 2014, 32) 

Tämän tutkimuksen viiteyhteyteen sijoittaen; sivistysjohtajan tehtävään harvoin siirretään 

ketään, vaan tehtävä on haluttu ja siitä kilpaillaan. Jotta sivistysjohtaja voi olla tehtäväänsä 

pätevä, osaamiseen harjaantuminen jo ennen tehtävään astumista vaatii opintojen ohella 

työkokemusta sivistyssektorilla sekä johtajakokemusta. Tehtävään valittaessa pätevyyden 

arviointi on rekrytoijien käsissä. Oleellista on se, minkälaisen työhakemuksen ja 

ansioluettelon hakija esittää, sekä miten hän onnistuu vakuuttamaan valitsijat etevyydestään 

työhaastattelussa. Viime kädessä valintapäätöksen tekee yleensä kunnan- / 

kaupunginvaltuusto. Sivistysjohtajan on toki onnistuttava myös itse tehtävässään eikä vain 

valintaprosessissa, mutta valintaprosessi on kriittinen kynnys, samalla tavalla kuin 

yliopiston pääsykoe. 

 

 

3.6 Valta ja vuorovaikutus johtamisessa 

 

Johtamisessa on aina kyse vallan käytöstä. On kuitenkin ymmärrettävä ero vallan (power) ja 

vaikutusvallan (influence) välillä. Valta voi olla aseman mukana tuoma oikeus kontrolloida 

jotakin. Vaikutusvalta puolestaan on pehmeämpää valtaa, se on voima vaikuttaa asioihin 

erilaisin keinoin, kuten suostuttelemalla.  
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Legitiimi asemaan perustuva valta lepää organisaation työtehtävissä ja viroissa. Organisaatio 

antaa oikeuden virka-aseman tai työtehtävän haltijalle käyttää valtaa. Valta ei siirry henkilön 

mukana, jos hän vaihtaa työpaikkaa, se siirtyy henkilön seuraajalle. (Zand 1997, 142) 

 

Vallalla on kaksi ulottuvuutta, vaikuttaa ja kontrolloida. Huonoille johtajille vaikuttaminen 

on vähemmän tärkeää. Tällaisissa tapauksissa työn tai projektin valmistuttua kuullaan 

sanottavan, että johtaja teki sen. Konsultaatio vallan muotona toteuttaa sen 

vaikuttamisulottuvuutta. Konsultoimalla vaikutetaan kontrollin jakamiseen. Tätä voidaan 

kutsua myös osallisuudeksi (participation). Osallisuudella ja osallistamalla kuullaan työn tai 

projektin päättymisen jälkeen sanottavan, että me teimme sen. (Zand 1997, 164, 165) 

 

Turnerin (2005) mukaan valta on kapasiteetti vaikuttaa ja vaikutus perustuu sellaisten 

resurssien kontrolliin, joita muut arvostavat tai haluavat. Hän kuitenkin toteaa, että tämän 

standardimääritelmän kanssa on aina ollut ongelmia ja sitä tulee täsmentää. Turner ottaa 

esimerkkejä historiasta. Freud, Hitler ja kristinusko saivat valtaa eli resurssien kontrollia, 

mutta tätä edelsi vaikutusvallan kasvu. Ajatusmallina on, että psykologinen ryhmäytyminen 

saa aikaan vaikutusvaltaa, joka on vallan perusta. Vasta saatu valta johtaa resurssien 

kontrolliin. (Turner 2005, 1,4) 

 

Valtaan viitataan usein erityisesti päätöksenteko- ja valintatilanteissa, joissa intressit ovat 

erilaisia. Vallankäyttö tapahtuu kommunikaation kautta. Kommunikaation keinot ovat osa 

henkilön vallankäyttöä, mutta tulos on riippuvainen hänen suhteestaan toisiin toimijoihin 

(Kuusela 2010, 21) 

 

Valta ja vaikuttaminen määritellään usein rinnakkaisina ilmiöinä tai toistensa kautta. Valta 

ja sosiaalinen vaikuttaminen ovat lähellä toisiaan. Joskus suostuttelusta, kontrollista, 

johtajuudesta ja auktoriteetista puhutaan vallan muotoina, ja joskus taas vallasta, 

suostuttelusta ja auktoriteetista puhutaan vaikuttamisena. Vallalle ja vaikuttamiselle ovat 

yhteistä sekä vuorovaikutus että pyrkimys muutoksen aikaan saamiseen. (Kuusela 2010, 26) 

 

Vaikutusvaltaa voidaan toteuttaa ajatustenvaihdossa, keskusteluissa ja vuorovaikutuksessa.  

Isotalus ja Rajalahti (2017) lähestyvät vuorovaikutusta viestinnän näkökulmasta. Taitava 

viestijä vuorovaikuttaa siten, että toivottu viestin vastaanottaja toimii toivotulla tavalla. 

Vuorovaikutus toimii molempiin suuntiin ja vaikuttaminen on psykologista. Vuorovaikutus 
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on interpersonaallista viestintää. Tämä tarkoittaa, että kyse on kahden tai muutaman 

henkilön välisestä viestinnästä ja että henkilöiden välillä on jonkinlainen suhde. Suhde voi 

kuulostaa voimakkaalta sanalta, mutta se tarkoittaa, että henkilöt tunnistavat jotenkin 

toisensa, he eivät ole tuntemattomia toisilleen, molemmat tiedostavat olevansa 

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa tai heillä on jotakin vuorovaikutusta takanaan. (Isotalus 

& Rajalahti 2017, 5)  

 

Vuorovaikutus ei siis ole yhdensuuntaista. Se ei myöskään ole esim. kunnan 

verkkosivuviestintää, mikä on suunnattu suurelle joukolle. Vuorovaikutuksen hienovarainen 

ja tilannetajuinen hallitseminen vaikuttaa vallankäytön onnistumiseen. Johtaminen on 

vallankäyttöä ja vuorovaikutus on vallankäytön konkreettinen väline, johtamisen oleellinen 

kompetenssi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

4.   EMPIIRINEN ANALYYSI 
 

 

4.1 Taustamuuttujien esittely 

 

Tutkimuslomakkeella kysyttävät taustamuuttujat ovat ikä, kunnan koko, sukupuoli ja 

virkanimike / työtehtävä. Aikaisemmin mainitsin mm. kunnan koon kontingenssitekijänä. 

Taustamuuttujien perusteella on mahdollista tehdä tulkintoja niiden vaikutuksesta 

kompetenssien prioriteettisuhteeseen. 

 

 

4.1.1 Kuntia ja kaupunkeja 

 

Tässä tutkimuksessa kuntaorganisaation koon vaikutusta sivistysjohtajan kompetensseihin 

tutkitaan jakamalla kunnat neljään eri kategoriaan asukaslukunsa perusteella. Vuonna 2020 

Suomessa on 310 kuntaa, joista 107 käyttää itsestään nimitystä kaupunki ja 203 käyttää 

itsestään nimitystä kunta. Asukasmäärältään Manner-Suomen pienin kunta on Luhanka (690 

asukasta) ja Ahvenanmaan pienin kunta on Sottunga (88 asukasta). Suomen pienin kaupunki 

on Kaskinen (1 246 asukasta) ja suurin on Helsinki (653 835 asukasta). Manner-Suomessa 

on 294 kuntaa ja Ahvenanmaalla 16. Asukaslukutiedot perustuvat 31.12.2019 tilanteen 

mukaisiin tietoihin. (Kuntaliitto 5.11.2020).  

 

Kunta voi kutsua itseään kaupungiksi, mikäli se kokee olevansa kaupunkimainen 

palveluineen. Taajama tarkoittaa aluetta, jossa asutusta on taajaan. Tilastokeskuksen 

määritelmän mukaan taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan 

rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi 

(Tilastokeskus 23.11.2020) Pikkukaupunki nimitystä voidaan käyttää jälleen, mikäli se 

tuntuu sopivalta. Asiassa on skaalattava mittasuhteita Suomen kuntakenttään ja kuntien 

väkilukuun. Kansainvälisessä vertailussa lähes kaikki Suomen kaupungit ovat 

pikkukaupunkeja. OECD:n kriteereillä Suomi on EU:n maaseutumaisin maa. (Niemi 2004, 

7).  

 

Tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan yli 4 000 asukkaan taajama on kaupunkimainen. 

(Tilastokeskus 23.11.2020) Karppisen ym. mukaan kuntien asukasluku välillä 5 700 - 
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54 800 on pikkukaupunkien ominaisuus. Yleisesti paikkakuntien kaupunkimaisuutta 

arvioidaan paikkakunnan koon, rakenteen, toiminnan, kulttuurin ja elämäntavan perusteella. 

Kaupungin määritelmä riippuu kontekstista: saman oloinen paikkakunta voi toisaalla olla 

kylä, toisaalla kaupunki. (Karppinen ym. 2010, 22, 30). Suomen 21 suurinta kaupunkia 

asukasluvulla mitattuna ovat perustaneet C21-nimisen verkoston, jonka tavoitteena on 

vahvistaa kaupunkipoliittista keskustelua ja kaupunkien yhteistä edunvalvontaa (Helsingin 

kaupunki 23.11.2020). 21 suurimmassa kaupungissa väkiluku on yli 50 000 (Kuntaliitto 

23.11.2020). Kylä puolestaan on historiallisesti Länsi-Suomessa muodostunut siten, että 

perhe tai useampi ovat ottaneet haltuun jonkin asuinpaikan ja raivanneet sen viljelyksille 

yhteisomistuksessa. Kun yhteisomaisuus on jälkeenpäin jaettu, ovat ympäröivät metsät ja 

vesialueet säilyneet yhteisomistuksessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa asutus on levinnyt siten, 

että yksittäinen henkilö tai perhe on perustanut yksittäistalon, joka on itsessään muodostanut 

kylän. (Havu ym. 1962, 54.) Kylä on siis pienin asumiskeskittymisen muoto. Kylä terminä 

on paljon vanhempi kuin taajama, joka viittaa taajaan asuttuun seutuun. Taajama on selkeästi 

hallinnollinen yksikkönimenä. 

 

Tässä tutkimuksessa mukaillaan Tilastokeskuksen käyttämää rajausta sekä Karppisen ym. 

(2010) rajausta. Isojen kaupunkien osalta rajaus on 21 Suomen suurinta kuntaa asukasluvun 

mukaan eli C21-joukko. Käytännön syistä rajaus tehdään ainoastaan asukasluvun 

perusteella. Neljään kategoriaan jako on seuraava: Pienet kunnat ovat alle 4000 asukkaan 

kuntia, keskisuuret kunnat ovat 4000 – 10 000 asukkaan kuntia, pikkukaupungit ovat 10 000 

– 50 000 asukkaan kaupunkeja ja isoja kaupunkeja ovat yli 50 000 asukkaan kaupungit. 

Tämän jaon mukaisesti Suomessa on 116 pientä kuntaa kuntia, 96 keskisuurta kuntaa, 77 

pientä kaupunkia ja 21 isoa kaupunkia. Prosentuaalisesti pieniä kuntia on 37%, keskisuuria 

kuntia on 31%, pieniä kaupunkeja on 25% ja isoja kaupunkeja on 7%.  (Kuntaliiton nettisivut 

22.11.2020). Kuva 8 esittää asian diagrammina. 

Aineistossa vastaavat luvut ovat 34 pientä kuntaa (38%), 30 keskisuurta kuntaa (35%), 17 

pientä kaupunkia (19%)  ja 8 isoa kaupunkia (9%). Nämä ovat siis kunnista tulleiden 

sivistysjohtajien vastausten määrät kunnittain ja ne on havainnollistettu diagrammina 

kuvassa 9. Kun verrataan suhteellisia osuuksia, huomataan, että vastauksia on tullut melko 

tasaisesti jokaisesta kategoriasta. 
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Koska tutkimusaineistossa suurten kaupunkien sivistysjohtajista vain kahdeksan on 

vastannut kyselyyn, olen yhdistänyt suuret ja pienet kaupungit yhdeksi joukoksi. Näin 

tarkasteltavia joukkoja on kolme: 34 pientä kuntaa, 30 keskisuurta kuntaa ja 25 kaupunkia. 

Suhteellisesti pieniä kuntia on aineistossa 38%, keskisuuria kuntia on 34% ja kaupunkeja 

28%. Jakoa kolmeen joukkoon havainnollistaa kuva 10. 

 

37 %

31 %

25 %

7 %

Pienet kunnat (N=116) Keskisuuret kunnat (N=96)

Pienet kaupungit (N=77) Suuret kaupungit (N=21)

38 %

34 %

19 %

9 %

Pienet kunnat (N=34) Keskisuuret kunnat (N=30)

Pienet kaupungit (N=17) Suuret kaupungit (N=8)

Kuva 8. Suomen kunnat väkiluvun mukaan vuonna 2020 (N=310). 

Kuva 9. Suomen kunnat edustettuna tutkimusaineistossa (N=89). 



 

42 
 

 

 

4.1.2 Naisia ja miehiä toimii sivistysjohtajina yhtä paljon 

 

Sukupuolen vaikutus kompetenssien prioriteetteihin on tutkimuksessa mukana yhtenä  

taustamuuttujana. Yhä useamman naisen nouseminen korkeisiin ja näkyviin 

yhteiskunnallisiin tehtäviin nostaa johtajuuden feminiinisten tai maskuliinisten 

ominaisuuksien tutkimisen hyödylliseksi. Vasta siinä vaiheessa, kun lakkaamme puhumasta 

naisjohtajista tai miesjohtajista, menettää sukupuolen vaikutuksen tutkiminen merkityksensä 

johtajuuden kompetenssien yhteydessä. On tavallista tarkastella eroja sukupuolen mukaan 

monissa muissakin yhteyksissä, kuten esim. tyttöjen ja poikien oppimistuloksia tutkittaessa. 

Tutkimus tuo myös lisätietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskusteluun osoittamalla naisten 

ja miesten suhteellisen osuuden Suomen kuntien sivistysjohtajatehtävässä. 

 

Naisia ja miehiä työskentelee Suomen kuntien sivistystoimialan johtavina viranhaltijoina 

tasapuolisesti suurin piirtein saman verran. Aineistossa vastaajien sukupuolijakauma oli 52 

– 48 prosenttia naisten hyväksi (kuva 11). Vastaajista 43 kolme kappaletta oli miehiä ja 46 

kappaletta naisia. Tasa-arvo toteutuu aineistossa myös peilattaessa kunnan kokoa 

sukupuolimuuttujaan. Pienissä kunnissa ja suurissa kunnissa on tasaisesti miehiä sekä naisia 

Kuva 10. Suomen kunnat edustettuna tutkimusaineistossa jaettuna kolmeen 

ryhmään (N=89). 

38 %

34 %

28 %

Pienet kunnat (N=34) Keskisuuret kunnat (N=30)

Kaupungit (N=25)
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sivistystoimen johtohommissa. Yleisesti koulutussektorilla työskentelevät ovat lähes 70-

prosenttisesti naisia. (Tilastokeskus 28.11.2020) 

 

 

 

4.1.3 Sivistysjohtaja on harvoin alle 50-vuotias 

 

Ikää voidaan ajatella kompetenssina, kun tarkastelemme sitä kokemuksena. Tavallaan 

kokemus on samalla muita kompetensseja tukeva metakompetenssi. Organisaatioiden 

muodon, koon ja tyylin, sekä sidosryhmien verkoston muodostama tehtävään kohdistuva 

ainutkertaisuus vaatii jokaisessa sivistysjohtajatehtävässä myös työssäoppimista. Yhden 

organisaation kompetenssitarve saattaa tärkeysarvoltaan poiketa toisen tarpeesta. 

Intuitiivisesti sivistysjohtajan työssä tarvittavat kompetenssit ovat samoja iästä riippumatta, 

mutta on mielenkiintoista nähdä, nouseeko aineistosta eroja tämän suhteen. Voiko olla niin, 

että nuoremmat johtajat pitävät toisia kompetensseja tärkeämpiä kuin vanhemmat johtajat? 

Ja voidaanko tästä päätellä, että nuoremmat johtajat tekevät työnsä jotenkin eri tavalla kuin 

vanhemmat johtajat? Ikäkategorioita tässä tutkimuksessa on viisi: alle 29v., 30 – 39v., 40 – 

49v., 50 – 59v. ja 60 – 69v.  

12 kappaletta eli 13 prosenttia vastaajista kuuluu ikäryhmään 60 – 69. Ikäryhmässä 50 – 59 

on 54 vastaajaa ja se on suurin ryhmä 62 prosentin osuudellaan. Toiseksi suurin ryhmä on 

40 – 49 -vuotiaat, jossa vastaajia on 18 kappaletta eli 20 prosenttia vastaajista. 30 – 39 -

52 %
48 %

Naiset Miehet

Kuva 11. Aineiston sukupuolijakauma (N=89).  
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vuotiaita on vain neljä kappaletta eli neljä prosenttia ja alle 30- vuotiaita sivistysjohtajia on 

vain yksi kappale, eli 1 prosentti aineistosta. Ikäjakaumaa havainnollistaa kuva 12. 

 

 

Kun peilaamme ikää ja tärkeimpiä kompetensseja, on jälleen syytä yhdistää joukkoja. 

Ikäryhmässä alle 30-vuotiaat on vain yksi vastaaja. 30 – 39-vuotiaita sivistysjohtajiakin on 

aineistossa vain neljä. Jaan sivistysjohtajat siis kahteen luokkaan iän perusteella: alle 50-

vuotiaat ja yli 49-vuotiaat. Ryhmien koot ovat nyt 23 ja 66 kappaletta eli 26% ja 74% 

vastaajista. Ikäryhmien jakoa kahteen havainnollistaa kuva 13. 

 

1 % 4 %

20 %

62 %

13 %
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50 - 59 (N=54) 60 - 69 (N=12)

Kuva 12. Vastaajien ikäjakauma (N=89) 

Kuva 13. Vastaajien iät jaettuna kahteen ryhmään (N=89). 
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4.1.4 Sivistysjohtaja on sivistyksen toimialan johtajan yleisin virkanimike 

 

Virkanimike tai työtehtävänimike taustamuuttujakysymyksenä on myös tyypillinen. 

Vaihtoehtoina lomakkeella ovat seuraavat: sivistysjohtaja, sivistystoimenjohtaja, 

koulutoimenjohtaja, opetustoimenjohtaja tai muu mikä? Virkanimikkeen voi jokainen kunta 

määritellä itse. Jos tehtävänimike on esim. sivistys- ja kulttuurijohtaja, voidaan nähdä, että 

sivistyksen ja kulttuurin toimialat ovat yhdistetty tässä kunnassa. Tavallista on, että 

kulttuuriasiat kuuluvat sivistystoimialaan ja sivistysjohtaja on tästä vastuussa. Teoreettisesti 

voisi olla toisinkin päin; kulttuurijohtaja olisi vastuussa sivistyksen kentästä. Käytännössä 

koulut ja päiväkodit ovat henkilöstömäärällä ja budjetilla mitattuna aina huomattavasti 

merkittävämpiä kuin kulttuurisektori kunnissa. KEVA (ent. Kuntien eläkevakuutus) 

ylläpitää ammattinimikerekisteriä, jossa on yli 15 000 ammattinimikettä. Nimikkeillä ei 

kuitenkaan nykyään ole suoranaista korrelaatiota siihen, mikä tehtävän tosiasiallinen sisältö 

on tai kuinka paljon tehtävästä maksetaan palkkana korvausta. Tässä tutkimuksessa tällä 

muuttujalla voidaan tarkastella sitä, millä virkanimikkeellä Suomessa sivistystoimialan 

johtavat viranhaltijat tehtävää hoitavat. 

 

Virkanimikkeen peilaaminen käytettyihin kompetensseihin ei ole merkityksellistä. 

Tämänkin taustamuuttujan perusteella voidaan kuitenkin tehdä tiettyjä päätelmiä. 

Tutkimuksen kyselyyn vastasivat kasvatuksen ja sivistyksen toimialojen johtavat 

viranhaltijat. Sivistysjohtaja on yleisin sivistyksen toimialan johtavan viranhaltijan nimike 

kunnissa. Sivistysjohtajia vastaajista oli 34 kappaletta eli  48 prosenttia. 

Sivistystoimenjohtajia aineistossa on 19 kappaletta eli 21 prosenttia. Muita virkanimikkeitä 

esiintyy aineistossa suuri kirjo. Virkanimikkeiden jakautumista havainnollistaa kuva 14.  
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Sivistysjohtaja-nimike ei siis tarkoita pedagogista johtajaa, vaan on sama asia kuin 

sivistystoimenjohtaja eli toimialansa johtava ja vastuullisin viranhaltija tämän tutkimuksen 

aineistossa. Sivistysjohtaja -nimikkeen voidaan ajatella olevan käytössä joissain kunnissa 

myös henkilöllä, joka ei ole toimialansa ylin johtaja. Sekaannuksen välttämiseksi niissä 

kunnissa tuskin on erikseen sivistystoimen johtajaa ja sivistysjohtajaa, vaan 

toimialajohtajana toimii esim. hallintojohtaja. Kuten todettua, kuntien organisaatiorakenteet 

ovat erilaisia ja sivistyksen toimialaa ei ole kaikissa kunnissa. Esim. Joensuussa sivistyksestä 

vastaa koulutuspäällikkö, mutta koulut ja koulutus kuuluvat hyvinvoinnin toimialaan, jota 

johtaa hyvinvointijohtaja. (Joensuun kaupungin verkkosivut 4.12.2020)  

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että aikanaan yleiset koulutoimenjohtaja ja 

opetustoimenjohtaja -virkanimikkeet eivät enää ole yleisesti käytössä kunnissa. Muut-

kategoriaan kuuluvista nimistä voidaan poimia muutamia tarkastelun kohteita. Sivistys- ja 

kulttuurijohtajan titteli esiintyy aineistossa kerran. Kunnanjohtaja esiintyy aineistossa 

kerran, apulaiskaupunginjohtaja esiintyy aineistossa kerran ja johtava rehtori esiintyy 

aineistossa kerran. Kokonaisuutena sivistysjohtajan ja sivistystoimenjohtajan lisäksi kuntien 

sivistyksestä vastaavien johtavien viranhaltijoiden virkanimikkeet ovat hyvin erilaisia. Tämä 

kertoo siitä, miten eri kunnat ovat rakentaneet omia organisaatioitaan eri tavoin.  

 

Kuva 14. Sivistyksen toimialan johtavien viranhaltijoiden virkanimikkeet (N=89). 
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Hallintojohtaja tai hallinto- ja sivistysjohtaja -nimikkeet kertovat siitä, että sivistysjohdon 

hallinnollinen hallinnoiminen on annettu kunnanviraston tehtäväksi, mutta varmasti 

pedagoginen johtajuus on rehtoreilla. Hallintojohtaja-titteli sivistystoimen johtajalla kertoo 

myös siitä, että kunta on pieni. Aineiston hallintojohtaja on alle 4000 asukkaan kunnassa 

töissä. Hyvinvointijohtaja tai sivistys- ja hyvinvointijohtaja -nimikkeet kertovat taas 

sivistyksen lähentyvän sote-sektoria kunnassa, hyvinvointipalvelujen rajapinnassa. Johtava 

rehtori tai rehtori-sivistyspalvelujen osastopäällikkö -tittelit, tai muut virkanimikkeet, joissa 

rehtori-sana esiintyy yhdysosassa, indikoivat koulujohtamisen läheisyyttä koko toimialan 

johtamiseen. Rehtori-liite virkanimikkeessä kertoo jälleen myös siitä, että kyseessä on pieni 

kunta. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta rehtori-liite virkanimikkeessä viittasi alle 4000 

asukkaan kuntaan. Yksi sivistysjohtaja kertoo olevansa sivistysjohtaja 

opetusvelvollisuudella. Hän toimii siis samanaikaisesti paikallisessa koulussa opettajana.  

Jos kunta on niin pieni, että siellä on esim. vain yksi koulu, on vaikea nähdä, miten siinä 

tarvittaisiin enää kokopäiväistä ylätason sivistysasioiden hallitsijaa rehtorin esimieheksi. 

Näin siitäkin huolimatta, että kenties varhaiskasvatusta, kirjastoa ja nuorisotoimeakin pitää 

hallinnoida. On myös mahdollista se, että naapurikunnat yhdistävät voimiaan ja yksi 

sivistysjohtaja hallinnoikin kahden tai kolmen kunnan sivistystoimia. Kuntien 

yhteistyömuodot ovat moninaisia ja tämä on aivan mahdollista.  

 

 

4.2 Mitä sivistysjohtajat tarkoittavat kompetenssilla omassa työssään? 

 

Yleisesti sivistysjohtajien luonnehdinnat kompetenssista ottavat selkeästi yksilönäkökulman 

ja mieltävät kompetenssin tarkoittavan tietyn taitoalueen osaamisena. Toisena vaihtoehtona 

on erilaisten luonteenpiirteiden, kuten empatia, rauhallisuus, sitkeys ja paineensietokyky 

luettelu. Tunne, motivaatio tai asenne ei nouse esiin kompetenssina. Muutama johtaja 

ajattelee kompetenssin merkitystä pätevyytenä. Esimerkkinä esiintyy mm. johtamisen ja 

opetushallinnon tutkinto, joka on erään sivistysjohtajan mielestä tärkein kompetenssi omassa 

työssään. Erään suuren kaupungin apulaiskaupunginjohtaja arvottaa korkean koulutustason 

kolmanneksi tärkeimmäksi kompetenssiksi ja yleissivistyksen tärkeimmäksi. Nämä tukevat 

kompetenssin ajatusta koulutuksellisena pätevyytenä. Sivistysjohtaja pikkukaupungista 

painottaa myös pätevyyttä: 
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Sivistysjohtajalla pitää olla muodollinen pätevyys tehtävään, sitä kautta tulee 

osaavuus, johon tarvitaan kykenevyyttä ja asiantuntijuutta. 

-Pienen kunnan alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

 

Kollektiivisen kompetenssin ulottuvuus ei näy aineistossa lainkaan. Kompetenssin 

vuorovaikutusnäkökulma sen sijaan on tavallaan vallitseva. Vuorovaikutus nousee omana 

kokonaisuutenaan tärkeimmäksi sivistysjohtajan kompetenssiksi. Sosiaalisen 

vuorovaikutuskoulukunnan tarkoittama vuorovaikutuskompetenssi yksilötasolla ilmenee 

ainutkertaisena ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi sosiaalisesta 

näkökulmasta puhumme tässä yhteydessä relationaalisesta kompetenssista, jolloin 

kompetenssin tarkasteluyksikkö ei ole viestivä yksilö vaan viestintäsuhde. Aineistosta 

nouseva vuorovaikutuskompetenssi ottaa yksilönäkökulman. Se on yksilössä oleva taito tai 

ominaisuus, joka edesauttaa johtamista ja sivistysjohtajan työssä onnistumista. Tässä 

mielessä sosiaalinen vuorovaikutustaso, kuten myöskään kollektiivinen kompetenssitaso, ei 

nouse esiin aineistossa.  

Verkostohallinta tai verkosto-sana yleensäkin ei esiinny usein kompetenssiluettelossa tai 

perusteluissa. Jos se esiintyykin, se ei ole kolmen tärkeimmän kompetenssin joukossa. Yksi 

johtaja mainitsee kolmanneksi tärkeimpänä kompetenssinaan moniammatillisen yhteistyön 

johtamistaidot mm. hyvinvointijohtajana ja oppilashuollon johtajana. Tämä on 

verkostohallintaa, mutta myös vuorovaikutusta. Koska verkostonhallintaan suoraan ei 

viitattu aineistossa lainkaan, ja välillisestikin vain vähän, olen sijoittanut em. kompetenssin 

ja vastaavia vuorovaikutus-kategoriaan. Yleisesti tämä on kiinnostavaa. Verkostoista 

puhutaan nykyään paljon ja hallinta tapahtuu verkostoissa. Silti tähän ilmiöön ei viitata 

omana osaamiskompetenssinaan. Sen sijaan vuorovaikutus nousee aineistossa tärkeimmäksi 

osaamisen osa-alueeksi. Verkoston ohjailun tärkein työkalu on vuorovaikutus ja voidaan 

päätellä, että sivistysjohtajat ajattelevat juuri näin ja siksi verkostohallintaa ei mielletä 

omana kategoriana alkuunkaan, kun vaihtoehtoja ei etukäteen anneta. 

Kategorioissa on myös rajapintaa, tarkkaa rajaa on mahdoton piirtää. Kompetensseista ei 

voida puhua loppuun asti analysoituina yksikköinä. Tullaan hyvin pian siihen, että monet 
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käsitteet ovatkin toistensa synonyymejä tai ne ovat osittain päällekkäisiä tai ne eivät tarkoita 

aivan tarkalleen samaa asiaa ihmisten ajatuksissa. Jokainen vastaaja mieltää eri 

kompetensseihin kuuluvan osa-alueita eri tavoin. Tämä nimenomaan on mielenkiintoista. 

Eräs sivistysjohtaja pitää toimialan tuntemista tärkeimpänä kompetenssina, mutta hän 

kuitenkin täsmentää toimialan tuntemisen merkitystä sillä, että tulee tuntea toimialan lait ja 

asetukset.  

 

Toimialasta pitää tietää perusasiat (lait, asetukset), mutta myös 

käytännönkokemus antaa perspektiiviä tehdä päätöksiä ja johtaa toimialaa. 

Johtaminen on sosiaalista työtä, joka perustuu arvoihin, tapaan toimia ja 

vaatii päätöksentekokykyä, jossa myös tunneälystä on valtavasti apua. 

-Keskisuuren kunnan alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

 

4.3 Tärkeimmät kompetenssit sivistysjohtajan työssä 

 

Työtehtäväalueiden osaamisvaatimukset lomittuvat ja aineistosta huomaa, miten 

sivistysjohtajien ajattelussa eri asioita korostetaan tai samoista asioista puhutaan vähän eri 

käsittein. Kun tarkastelemme vain ykkösvaihtoehtoa, eli sitä, minkä kompetenssin 

sivistysjohtajat nimeävät tärkeimmäksi kompetenssikseen, ei talousosaaminen saa kuin 

kaksi osumaa. Olisi kuitenkin väärin tulkita tätä siten, että taloudellinen osaaminen ei ole 

sivistysjohtajan tehtävässä oleellista, koska talousosaaminen nousee aineistossa kuitenkin 

esiin hyvin usein hyvänä kakkosena tai kolmosena. Tästä syystä kompetensseja on arvioitu 

pisteyttämällä. Kuten mainittua, kunkin vastaajan ykkösvaihtoehto saa kolme pistettä, toinen  

saa kaksi pistettä ja kolmas yhden pisteen.  

Vaikuttaa siltä, että vuorovaikutuksen ja tuen antamisen merkitys tunnistetaan, mutta 

talousosaamisen vaatimusta ei pääse karkuun. 

 

Johtamisessa korostuu luottamus tekijöihin ja yhteisesti sovittuihin 

tavoitteisiin. Itse pyrin olemaan läsnä, mutta luottamaan osaamiseen, joka on 
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tuottanut hyvää tulosta. Ja ilman talousosaamista yksikään johtaja ei tässä 

ajassa pärjää. 

-Kaupungin alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Kompetenssikategorioiden nimet on valikoitunut laadullisten vastausten analyysissä 

koodauksen ja teemoittelun avulla. Esimerkiksi luku-, kirjoitus- ja laskutaito omana 

kategorianaan on tarkoituksella jätetty matriisiin. Tätä ei voi suoraan ajatella sijoitettavan 

mihinkään muuhun kategoriaan. Vastaavia vastauksia oli aineistossa muutamia. 

Kompetenssikategorioita muodostui lopulta viisi. Näihin viiteen osui selkeästi eniten osumia 

yksittäisten tai epäselvien kompetenssien jäädessä luokittelun ulkopuolelle. Viisi tärkeintä 

kompetenssia ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Vuorovaikutus 2. Toimialan tuntemus 3. 

Kokonaisuuksien hallinta ja strateginen ajattelu 4. Lain ja sopimusten hallinta 5. 

Talousosaaminen. Vuorovaikutustaidot kompetenssina nousee selkeästi tärkeimmäksi 

kompetenssiksi sivistysjohtajan työssä ja vuorovaikutuksen tärkeys ennakko-oletuksena saa 

vahvistuksen. Kompetenssijärjestys on graafisesti havainnollistettu pisteytyksen perusteella 

kuvassa 15. 
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Kuva 15. Sivistysjohtajien kompetenssit tärkeysjärjestyksessä pisteiden perusteella (N=89). 
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Jonssonin ja Suortamon vuoden 2018 tutkimukseen verrattuna talousosaamisen vaatimus on 

tässä tutkimuksessa vähemmän tärkeää. Jonssonin ja Suortamon tutkimuksessa lain 

tuntemus tai sopimusten hallinta ei nouse lainkaan esille tärkeänä kompetenssina. Jonssonin 

ja Suortamon tutkimuksessa henkilöstöhallinto on tärkein kompetenssi ja verkostoyhteistyö 

omana kategorianaan on neljäntenä, joten yleinen tutkimustrendi vuorovaikutuksesta 

johtamisen tärkeimpänä kompetenssina näkyy molemmissa tutkimuksissa. Vertailtaessa 

näitä kahta tutkimusta on huomattava se, että kohderyhmä ei ole täysin sama, sekä se, että 

Jonssonin ja Suortamon tutkimus antoi valmiita kategoriavaihtoehtoja. Jokseenkin erikoista 

kuitenkin on se, että talousosaaminen ei noussut tässä tutkimuksessa neljättä sijaa 

korkeammalle ja se, että Jonssonin ja Suortamon tutkimuksessa lain tunteminen ja 

sopimushallinta ei esiinny lainkaan tärkeänä kompetenssina.  

Johtamisoppien puutetta voi olettaa tilanteissa, joissa sivistysjohtaja arvottaa johtamisen 

olevan tärkein tarvittava kompetenssi. Johtaminen on terminä kovin laaja yksinään. Sen 

yhteydessä on hyvä olla jokin määre, joka kertoo siitä minkä johtamisesta on kyse. 

Henkilöstöjohtaminen, ihmisten johtaminen tai vastaava mainittiin lukumääräisesti 

kompetenssina useimmin. Henkilöstöjohtamista olisi voinut ajatella omana osa-alueenaan, 

mutta vuorovaikuttamisen irrottamiselle henkilöstöjohtamisesta ei ole selkeää perustetta 

aineiston pohjalta. Tämän johdosta luokittelin henkilöstöjohtamisen 

vuorovaikutusklusteriin. Yksi maininta annettiin kokonaisuudelle henkilöstöjohtaminen ja 

ihmisten kohtaamistaito, joka selkeästi yhdistää vuorovaikutuksen henkilöjohtamiseen 

kyseisen sivistysjohtajan ajatuksissa. Toisaalta yksi johtaja erotti henkilöstöhallinnan ja 

yhteistyötaidot eri kompetensseiksi. Sosiaaliset taidot, mitä ikinä ne ovatkaan, mainittiin 

myös muutamaan kertaan ja ne on sijoitettu vuorovaikutusklusteriin.  

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan sivistysjohtajan työssä jatkuvasti ja sitä on mahdotonta 

erottaa muusta toiminnasta. Vuorovaikutuksen tavoite voi olla aineiston pohjalta mm. 

poliittisen johdon vakuuttaminen, tuen antaminen työntekijälle, henkilöstön sitouttaminen, 

asiakasneuvotteluissa onnistuminen tai työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen. 

Vuorovaikutusta voidaan ajatella muihin kompetensseihin kiinteästi liittyvänä osana 

ajatellen, että koska vuorovaikutusta tarvitaan kaikessa, ei sitä tarvitse irrottaa omaksi 

kompetenssikseen. Aineistossa sivistysjohtajat kuitenkin puhuvat 

vuorovaikutuskompetenssista, ihmisten johtamistaidoista, henkilöstöjohtamisesta, 

sosiaalisista taidoista ja ihmissuhdetaidoista. Tämän perusteella vuorovaikutus nousee 

selkeästi omaksi ja kaikkein tärkeimmäksi kompetenssiksi. Vuorovaikutuskompetenssissa 
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on myös huomattava sen käyttötarkoitus. Muutaman kerran toistunut kuuntelemisen kyky on 

tässä tutkimuksessa sijoitettu vuorovaikutuskompetenssiin. Sinne on myös sijoitettu 

neuvottelutaito. Aineiston pohjalta voidaan sanoa, että nämä vuorovaikuttamisen muodot 

liittyvät varsin erilaisiin tilanteisiin. Kuuntelemisen kykyä tarvitaan organisaation sisäisessä 

ihmisten tunne-elämän ongelmiin liittyvissä ongelmissa. Toisaalta sitä tarvitaan myös 

päätöksenteon tueksi esim. talousarviovalmistelussa. Eri osapuolten näkemykset on hyvä 

ottaa huomioon. Tämä lähenee neuvottelutaitoa, joka nousee aineistossa muutaman kerran 

esiin mainintoina. Neuvottelutaito voi liittyä myös ulkoisten sidosryhmäorganisaatioiden 

kanssa käytäviin neuvotteluihin ja tavallaan enemmänkin verkostonhallintaan. 

 

Tärkeintä on tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten ja tilanteiden kanssa. 

Yllätyksiä tulee jatkuvasti. Pitää olla vakuuttava esiintymistaito, rauhallisuus. 

-Pienen kunnan alle 50-vuotias miessisvistysjohtaja 

 

Täsmennän vielä vuorovaikutuksen kaksijakoisuutta tässä mielessä; vuorovaikutus voi 

kohdistua kauas tai lähelle. Kauas suuntautuva vuorovaikutus tarvitsee kommunikointia 

sähköisesti ja sujuvaa hallinnollista kirjoittamista. Aineistossa esiintyvät kirjoitustaito ja 

tekstin tuottaminen tai ATK-valmiudet ovat esimerkkejä tästä. ATK-valmiudet 

kompetenssinimenä ei tosin anna vakuuttavaa kuvaa henkilön ajantasaisesta 

informaatioteknologisesta osaamisesta.  

 

Kollegiaaliset toimintaverkostot (ja OKM, OPH, AVI) tarvitsevat tietoa 

paikallisista olosuhteista. OVTES-maailma ja koulut ovat osaamista, jota ei 

ole muilla kunnan toimialoilla. Kouluissa pyörii iso massa myös oppilaat 

huomioiden, joka vaatii oikeanlaista käsittelyä. Henkilöstö ja 

vastuuhenkilöt/esimiehet hakevat tukea sopimusten ja säädösten tulkintaan. 

-Keskisuuren kunnan alle 50-vuotias miessivistysjohtaja 
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Työskentelykenttä vaatii vuorovaikutustaitoja livenä, etänä ja sähköisillä 

alustoilla suhteessa työntekijöihin, virkahenkilöstöön, luottamushenkilöstöön, 

kuntalaisiin, varsinaista agrobatiaa välillä. 

-Pienen kunnan alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

 

Lähellä tapahtuva vuorovaikutus voi myös olla hyvin monenlaista ja kenties verbaalinen 

ajatustenvaihto ja tuen antaminen korostuvat. Lähellä tapahtuva vuorovaikutus kohdentuu 

läheisiin yhteistyökumppaneihin, läheisiin sidosryhmiin ja työntekijöihin. 

 

Ihmisiä voi puhuttaa, kun osaa kohdata heitä. 

-Pienen kunnan yli 50-vuotias miessivistysjohtaja 

 

Vuorovaikutus- ja henkilöstönäkökulman tärkeyttä perusteltiin myös taloudella, taloutta ja 

henkilöstöosaamista ei aina nähty irrallisina osina. Mm. kompetenssinimet talous- ja 

henkilöstöosaaminen, talous- ja henkilöstöjohtaminen sekä talous- ja verkostojohtaminen 

kertovat tästä. 

 

Suurin osa sivistystoimen toimintamenoista on henkilöstömenoja. Työ on 

pitkälti ihmissuhdetyötä. 

-Pienen kunnan yli 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Vuorovaikutukseen on viitattu epäsuorasti aineistossa jopa ainoana (sivistys)johtamisessa 

tarvittavana kompetenssina.  

 

Periaatteessa vain ihmisten johtaminen on todellista johtamista, kaikki muu on 

enemmän tai vähemmän asioiden hallintaa. Johtamisen kompastuskivet 

liittyvät erityisesti tunneälyn tai tunneviisauden kautta tapahtuviin 
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ratkaisuihin, joilla on suora tai välillinen yhteys toisiin ihmisiin. Tunneäly 

ohjaa esimerkiksi työyhteisöviestintää, havaintojen tekemistä, reagointia, 

käyttäytymistä, päätösten tekemistä ym. toimia, joiden myötä johtaminen joko 

onnistuu tai ontuu. 

-Kaupungin yli 50-vuotias miessivistysjohtaja 

 

Tässä ajattelussa muut työtehtäväosaamiset, kuten talousarvion laadintataito tai valtuuston 

kokouspöytäkirjan pykälätekstin laatimisen kyky eivät ole johtajan kompetensseja, vaan 

asioiden hallintaa ja tavallaan asiantuntijatyötä. Ei ole todennäköistä, että pikkukaupungin 

sivistysjohtaja ei tarvitse em. kompetensseja, vaan hän voi ainoastaan vuorovaikuttamisella  

ohjeistaa jonkun muun konkreettisen työn tekemään. Jako vuorovaikutusjohtamiseen ja 

asiantuntijaosaamiseen on verrattavissa leadership – management -ajatteluun eli ihmisten 

johtamiseen ja asioiden johtamiseen. 

 

Toiseksi tärkeimpänä kompetenssina esiin nousee toimialan tuntemus. 

Substanssiosaamisella sivistysjohtajat tarkoittavat oman toimialansa tuntemusta. Toimialan 

tunteminen yhdessä kunnassa auttaa sen tuntemista myös toisessa. Yleisellä tasolla on 

tunnettava rakenteet, yhteys ministeriöihin, opetushallitukseen, aluehallintovirastoon jne. 

On tunnettava toimialakohtainen säännöstö, sopimukset virka- ja työehdoista, 

opetussuunnitelmatyön perusteet jne. Tässä lähennytään lain ja säädösten tuntemisen 

kompetenssia, strategista kompetenssia ja taloudellista osaamiskompetenssia. Aineistossa 

samat vastaajat luokittelivat esim. toimialan tuntemuksen ja talouden tai laintuntemuksen 

erillisiksi osiksi. Toimialan tuntemiseen liittyy myös työkokemus toimialalta esim. 

opettajana tai rehtorina. Paikallisella tasolla toimialan tuntemus liittyy paikallisten 

toimijoiden ja sidosryhmien toimintaan sivistyssektorilla. Tässä lähennytään puolestaan 

vuorovaikutuskompetenssia. 

 

Toimintakentän tuntemus on tärkeää, koska siten saavuttaa lähimpien alaisten 

luottamuksen. Hallinto-osaamista ja talousosaamista voi hankkia kuka 

tahansa maisteri. 

-Kaupungin yli 50-vuotias miessivistysjohtaja 
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Koska hyvä toimialan tuntemus sisältää toimialan talouden ja lakien ymmärryksen, on 

jossain määrin hankala irrottaa toimialan tuntemusta omaksi kokonaisuudekseen, kuten jo 

todettua. Toimialan tuntemus lähenee myös kokonaisuuksien hallinta ja organisointi 

kompetenssia. On hallittava toimiala kokonaisuutena. Aineiston pohjalta voidaan kuitenkin 

selvästi havaita, miten sivistysjohtajat puhuvat kokonaisuuksien hallinnasta ja toimialan 

tuntemuksesta eri asioina. 

 

Kaikki ovat tärkeitä, mutta kaikkein tärkeintä on tuntea oma toimialansa. 

-Keskisuuren kunnan yli 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Kolmanneksi tärkeimpänä kompetenssina sivistysjohtajat pitävät kokonaisuuksien hallintaa 

ja strategista ajattelua. Kokonaisuuksien hallinta on siis toimialan tuntemusta laajempi 

käsite. Voidaan ajatella, että jos kompetenssi määritellään näin laajasti, se sisältää kaikki 

muut kompetenssit. Termillä kokonaisuuksien- tai laajojen kokonaisuuksien hallinta nousee 

kuitenkin esiin aineistosta toistuvasti. Jos ajatellaan strategisen ajattelun olevan 

kokonaishallintaan erottamattomasti liittyvä osa, voidaan luoda tämä kategoria perustellusti. 

Lisäksi organisointitaito on kokonaisuuksien hallintaa ja strategisen ajattelun perustaa. 

Organisointitaitokompetenssit on sijoitettu tässä tutkimuksessa kokonaisuuksien 

hallintaklusteriin. Erään pikkukaupungin toimialajohtajan kolmen kärki on seuraava: 

Laajojen asiakokonaisuuksien hahmottaminen ja organisointi, hyvä johtaminen, 

talousosaaminen. Kokonaisuuksien hallintaa on perusteltu tärkeänä monin tavoin. 

Seuraavassa muutama esimerkki: 

 

Jatkuvat yhteiskunnan ja lakien muutokset ja niiden vaikutukset ja syy-

seuraussuhteiden vaikutukset kunnassa käytännön tasolla on pakko kyetä 

jollain tasolla hahmottamaan. Muutoin laajan toimialan strateginen 

johtaminen ja ihan käytännön johtaminen ei onnistu. 

-Kaupungin alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 
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Pienessä kunnassa, erityisesti johtoryhmätyöskentelyssä, jokaisen täytyisi 

pystyä ymmärtämään kaikkien osastojen haasteet ja joustaa tarvittaessa oman 

osastonsa vaatimuksista kokonaisuuden nimissä. Esim. vanhuspalveluiden 

tarvitsemat korjausinvestoinnit voivat ohittaa vaikkapa digilaitteiden 

hankinnan opetuskäyttöön, mikäli molempiin ei ole taloudellisia resursseja 

koko kunnan säästötalkoissa. 

-Pienen kunnan yli 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Neljänneksi tärkeimpänä kompetenssina sivistysjohtajat pitävät lain ja sopimusten hallintaa. 

Sivistysjohtaja tekee hallintopäätöksiä, ja tulkitsee mm. virkaehtosopimuksia ja laatii 

lautakunnille pöytäkirjojen pykälätekstejä, jotka pohjaavat lakiin. Koulukuljetukset ovat 

rahallisesti merkittävä sopimus monessa kunnassa. Kunnan organisaatiorakenteesta riippuen 

sivistysjohtajan on tunnettava koululain lisäksi kulttuurilaki, kulttuurilaki, nuorisolaki jne. 

ja kriisitilanteissa lähes koko lakikokoelma (vrt. koronaepidemia). 

 

Esim. esittelytekstin kirjoittaminen sivistyslautakunnalle vaatii lähes joka 

pykälässä viittauksen lainsäädäntöön, miksi näin ollaan päättämässä. 

Korona-hässäkässä kunnissa on tehty hyvin erikoisia päätöksiä lainsäädäntöä 

noudattamassa. Esim. Liedon sivistyslautakunta valtuutti sivistysjohtaja 

sulkemaan kouluja tartuntatautilain 58§:n mukaan, mitä oikeutta ltk:lla ei ole. 

-Keskisuuren kunnan yli 50-vuotias miessivistysjohtaja 

 

Viranhaltijapäätösten tekeminen vaatii käsityksen ja tiedon laista/asetuksesta, 

jonka perusteella päätös tehdään. Läpinäkyvyys ja jäljitettävyys myös 

merkityksellisiä näkökulmia päätöksentekoon nähden. 

-Pienen kunnan alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Viidenneksi tärkeimpänä kompetenssina tasapäisesti laintuntemuksen kanssa 

sivistysjohtajat näkevät taloudellisen osaamisen. Talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen 

ovat toimialajohtajan vastuulla. Talouden lukuja on esiteltävä säännöllisesti lautakunnille 
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myös tilikauden kuluessa. Talouden realiteettien tunteminen on välttämätöntä toiminnan 

suunnittelussa. 

 

Talous on kivijalka, johon myös opetussuunnitelmien mukainen opetuksen 

järjestäminen osaltaan perustuu. Rahoitus hankemuotoisena on uusi normaali. 

-Pienen kunnan alle 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

 

4.3.1 Vuorovaikutus on tärkeintä kaiken kokoisissa kunnissa 

 

Suurten kaupunkien sivistysjohtajat arvottavat kokonaisuuksien ymmärtämisen 

tärkeimmäksi kompetenssiksi tehtävässään vuorovaikutuksen tullessa toisena. Suuria 

kaupunkeja on Suomessa 21. Kahdeksan suuren kaupungin sivistysjohtajaa on antanut 

vastauksensa tähän tutkimukseen. Ko. joukon pienuudesta johtuen olen yhdistänyt pienet ja 

suuret kaupungit yhdeksi joukoksi nimeltä kaupungit, ja tarkastellut lukuja uudelleen. 

Huomaamme, että kolmen joukon osalta löytyy eroja peilattaessa kunnan kokoa 

kompetenssien prioriteettijärjestykseen. Erot ja yhtäläisyydet on havainnollistettu kuvassa 

16, jossa numeeriset arvot ovat kunkin kompetenssin saamat pistemäärät. 
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Kuva 16. Kompetenssien prioriteettijärjestys kunnan koon mukaan (N=89).  
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Kaikki arvottavat edelleen vuorovaikutuksen tärkeimmäksi kompetenssiksi. Pienten kuntien 

sivistysjohtajat nostavat lain tuntemuksen toiseksi tärkeimmäksi kompetenssiksi. 

Keskisuurissa kunnissa kokonaisuuksien hallinta on vasta viidennellä sijalla. Kaupunkien 

sivistysjohtajat nostavat puolestaan kokonaisuuksien hallinnan toiselle sijalle, ja 

lainopillinen sekä taloudellinen osaaminen saavat vain vähän pisteitä. Tästä voidaan vetää 

tulkinnallisia johtopäätöksiä siten, että pienissä kunnissa asiantuntijuus korostuu ja johtajan 

on tehtävä paljon ruohonjuuritasonkin työtä, koska henkilöstöä on vähän. Kaupungeissa 

sivistystoimen johtajan työssä johtamista on enemmän kuin toimistosihteerin työtä ja 

asiakirjahallintaa konkreettisesti. Kaupungeissa on enemmän henkilöstöä hallinnossa ja 

asioida voidaan delegoida. Toimialan tuntemisen korostuneisuus keskisuurissa kunnissa ja 

samanaikainen kokonaisuuksien hallinnan alhainen tärkeystaso saattaa osittain selittyä 

näiden kompetenssikokonaisuuksien määrittelyn epätarkkuudella.  

 

 

4.3.2  Sekä miehet että naiset pitävät vuorovaikutusta tärkeimpänä 

 

Kun peilaamme sukupuolta ja kompetensseja, voimme nähdä miten sekä naiset että miehet 

pitävät vuorovaikutusta tärkeimpänä kompetenssina ja toimialan tuntemusta toiseksi 

tärkeimpänä. Kolmanneksi tärkein kompetenssi on kokonaisuuksien hahmottaminen. Vasta 

neljännen ja viidennen kompetenssin kohdalla nousee aineiston pohjalta eroja sukupuolen 

suhteen. Talousosaaminen on naisten mielestä tärkeämpää kuin lain tunteminen. On 

huomattava, että kompetenssiluokittelujen tarkkamääräisyyden mahdottomuus saattaa 

vaikuttaa tulokseen. Talousosaamisen, sekä laintuntemuksen komponentteja saattaa olla 

siirtyneenä toimialan tuntemuksen ja kokonaisuuksien hallinnan kokonaisuuksien ja se, että 

naiset nostavat talouden miehiä tärkeämmäksi, voi olla osittain määrittelyn epätarkkuutta. 

Sukupuolen vaikutusta kompetenssien prioriteettijärjestykseen havainnollistaa kuva 17. 
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4.3.3  Kokeneet sivistysjohtajat painottavat vuorovaikutusta nuoria enemmän 

 

Voidaan nähdä, että kokemus-kompetenssi on osavaatimuksena sivistysjohtajan tehtävässä 

toimimiseen. Vain 5,5% Suomen sivistysjohtajista on alle 40-vuotiaita. Kokemus ei omana 

terminään noussut aineistosta kompetenssilistoille. Kokemus onkin jotakin, mikä on 

liitännäisenä kaikissa kompetensseissa, kun kompetenssi kehittyy. Kaikkein lähimpänä 

kokemus-kompetenssia voidaan ajatella aineiston perusteella toimialan tuntemus -

kompetenssia. Tuntemus kehittyy kokemuksen myötä. Pelkästään opiskelemalla toimialan 

tuntemusta on vaikea kehittää riittäväksi.  

 

Jos ei tiedä, mihin suuntaan ollaan menossa ja millä ehdoin, alkaa 

muodostumaan varsinainen ja piilotoimintasuunnitelma/tapa. Jos ei tunne 

toimialan keskeisiä sisältöjä, voi painottaa vääriä komponentteja, jättää 

keskeiset asiat huomiotta jne. Jos ei tunne koko kuntakenttää ja omien & 

muiden toimintojen yhtymäkohtia/leikkauspintoja > ajan ja muun resurssin 

hukkaa; ei olla toisista riippumattomia. Jos ei hallitse toiminnan ja talouden 
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Kuva 17. Kompetenssien prioriteettijärjestys sukupuolen mukaan (N=89). 
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ja henkilöstöhallinnon yhteyksiä > toiminnot pirstaloituvat, hallinto ei ole 

tasapainossa, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (asiakkaat, työntekijät) vaarantuu. 

-Kaupungin yli 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Voimme huomata, miten ikäryhmässä 50- toimialan tuntemus nousee tärkeimmäksi 

kompetenssiksi ja 50+ joukossa vuorovaikutus on tärkein kompetenssi. Kenties 

kokeneemmat johtajat ovat jo opiskelleet toimialansa ja painottavat tämän vuoksi 

vuorovaikutusta. Nuoremmilla johtajilla on edelleen omaksuttavaa toimialan tuntemuksessa. 

Nuoremmat johtajat nostavat talousosaamisen kolmanneksi ohi kokonaisuuksien hallinnan, 

mikä voi kertoa nuorten johtajien huolestuneisuudesta talouden suhteen. Kokeneemmat 

johtajat osaavat suhtautua talouteen kevyemmin ja talouden numerojen vaatimukset eivät 

nouse humaanin ymmärryksen edelle. Iän vaikutusta kompetenssien priorisointiin 

havainnollistaa kuva 18. Kuvassa numeeriset arvot ovat kompetenssien saamat pistemäärät. 
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Kuva 18. Kompetenssien prioriteetti iän mukaan pisteiden perusteella (N=89). 
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4.4 Tärkeimpien kompetenssien elementtejä 

 

Sivistysjohtajan työkenttä on laaja ja erilainen eri kunnissa riippuen organisaatiorakenteesta. 

Kompetenssivaatimukset ovat tämän tutkimuksen valossa silti samankaltaisia koko maassa. 

Pieniä eroja voidaan löytää ikään, sukupuoleen ja kunnan kokoon verrattuna, kuten 

aikaisemmassa olen jo todistanut. Kompetenssien ajatteleminen osaamisena ei vielä kerro 

täsmällisesti siitä, minkälaisissa työtehtävissä ko. kompetensseja käytetään. Tämän 

selkeyttäminen edesauttaisi sivistysjohtajan monitahoisen työkentän ymmärtämistä ja 

helpottaisi tämän tutkimuksen lukijaa sisäistämään sivistysjohtajan roolia. Viittaukset ja 

esimerkit konkreettisista työtehtävistä jäivät aineistossa melko epämääräisiksi. 

Tarkoituksena oli etsiä sivistysjohtajien tärkeimmät kompetenssit ja tarkastella sitä, mihin 

tai missä tilanteissa he niitä käyttävät. Mm. lain ymmärtämisen käyttäminen päätöksen teon 

tukeen on toki tuon kompetenssin täsmentämistä, mutta se ei vielä kerro paljoa siitä, mitä 

sivistysjohtaja toimistossaan konkreettisesti tekee. Selkeämpiä täsmennyksiä olivat mm. 

kouluverkon kehittäminen ja toimintakulttuurin luominen kokonaisuuksien hallinnan alla. 

Alakäsitteiden kuvailu ja niihin viittaaminen aineistossa kuitenkin täsmentää 

kompetenssikäsitettä itsessään ja johtaa osaltaan viiden tärkeimmän kompetenssikategorian 

luomiseen ja nimeämiseen tässä tutkimuksessa. 

Yksityiskohtaista osaamisvaatimuksien tulkintaa edistää pienen kunnan sivistysjohtaja, 

jonka tärkein kompetenssi on erinomainen luku-, kirjoitus- ja laskutaito. Hän tarvitsee sitä 

esim. selvityksiin, hakemuksiin, sopimuksiin, ohjeistuksiin liittyvissä tilanteissa. Erityisen 

onnistuneena pidän sivistysjohtajan kommenttia, jossa hän perustelee 

kompetenssivalintaansa.  
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Talousarvion laadinnassa ja seurannassa täytyy hallita numerot ja ymmärtää 

ne koko kunnan kontekstissa. Ilman erinomaisia taitoja ymmärtää lukemaansa, 

kykyä kirjoittaa ymmärrettävästi ja selkeästi sekä ilman matemaattista 

osaamista ei voi tehdä sivistysjohtajan tehtäviä, sillä työ perustuu näiden 

taitojen hallintaan (vrt. puuseppä, jonka kompetenssivaatimukset ovat erit). 

työ vaatii pitkälti erilaisten sääntöjen ja ohjeiden hallintaan ja niiden 

soveltamiseen liittyvää osaamista, mutta asioiden hallinnan lisäksi tarvitaan 

sosiaalisia ja tietoteknisiä valmiuksia.  

-Pienen kunnan yli 50-vuotias naissivistysjohtaja 

 

Tässä kiteytyy se ajatus, mikä kompetenssiin tulisi liittyä. Se voidaan jakaa pieniin osiin ja 

tässä kyseinen sivistysjohtaja puhuu täsmällisesti luku-, kirjoitus- ja laskutaidosta 

yrittämättä selittää jotakin johtajan substanssiosaamisesta. Kun ajatellaan ko. selvitysten, 

hakemusten, sopimusten ja ohjeiden hallintaa, nousee tässäkin esiin vuorovaikutuksen ja 

kommunikaation elementit. Selvää on, että esim. hakemuksissa on osattava kirjoittaa tavalla, 

joka johtaa toivottuun lopputulokseen. Kommunikaatio tapahtuu kirjallisesti, mutta se on 

silti vuorovaikutusta. 

Laki-kompetenssiin liittyen sivistysjohtaja tulkitsee ja soveltaa lakia mm. laatiessaan 

pykälätekstejä lautakunnan kokouksiin. Lain pykäliin tukeutuminen myös tukee 

päätöksentekoa; lain vaatimukset toimivat perusteina päätöksenteolle. Lain ymmärtäminen 

tukee myös sopimusten tulkintaa. Talous-kompetenssi on hallittava laadittaessa 

talousarvioita ja tilinpäätöstä, sekä talouden lukuja esiteltäessä esim. lautakunnalle. 

Talouden realiteetit asettavat puitteet toiminnalle kunnissa ja johtoryhmätyöskentelyssä on 

tunnettava oman toimialansa raamit. Toimialan tuntemus on kokonaisuus, jossa korostuu 

asiantuntijuus. Tieto lisää itseluottamusta. On osattava vastata mm. kuntalaisten 

kysymyksiin. Toimialan tuntemus auttaa priorisoimaan tehtäviä. Pelkän toimialan 

tuntemista laajempi kompetenssi on kokonaisuuksien hallinta, joka auttaa 

yhteiskunnallisessa ymmärryksessä, pitkän aikavälin suunnittelussa, vaihtoehtojen 

puntaroinnissa ja toimintakulttuurin luomisessa. Vuorovaikutus omana kokonaisuutenaan 

kiteytyy erityisesti ihmisten kohtaamisessa, neuvottelutilanteissa ja julkisissa esiintymisissä 

sekä kriisitilanteissa. 
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Taulukko 1 esittää viiden tärkeimmän sivistysjohtajan kompetenssin kokonaisuuteen 

kuuluvia ja liittyviä yksityiskohtaisempia työtehtäviä aineistoon pohjaten. Taulukko avaa 

kompetenssien rakenteita ja auttaa ymmärtämään sivistysjohtajan työnkuvaa. 
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Taulukko 1. Tärkeimpien kompetenssien elementtejä. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Johtamisteorioiden omaksuminen ja soveltaminen modernilla tavalla vaikuttaa 

sivistysjohtajan tehtävässä onnistumiseen. Verkostoitumisen ja monialaisen yhteistyötaidon 

merkitys on merkittävä ja tässä yhteydessä vuorovaikutustaito toimii tärkeimpänä 

johtamisen työkaluna.  

Transformatiivisen johtamisen elementit tukevat vuorovaikuttamisen vaikuttavuutta 

johtamisessa, kun vuorovaikutus on persoonallista ja kohdistuu lähelle. Tässä yhteydessä 

vuorovaikuttamisen voima perustuu osin motivointiin ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. 

Tässä ajattelussa vuorovaikutuksen olemusta pidetään Isotaluksen ja Rajalahden (2017, 5) 

määrittelyn mukaisesti kahden tai muutaman henkilön välisenä tapahtumana.  

Kompleksisuuden johtaminen on myös läsnä tämän hetken julkisjohtamisessa myös 

sivistystoimessa. Kokonaisuuksien ymmärtäminen kompetenssina nousi aineistossa esiin 

toistuvasti omana osa-alueenaan, mutta samalla vuorovaikutus on se ilmentymä, jolla 

kokonaisuuksia voidaan hallita. 

Vuorovaikutustaito nousi oletetusti tärkeimmäksi kompetenssiksi aineiston perusteella. 

Toimialan tuntemus tuli toiseksi ja kokonaisuuksien hallinta ja strateginen ajattelu oli 

kolmas. Lain ja sopimusten hallinta sekä talousosaaminen sijoittuivat neljänneksi ja 

viidenneksi lähes samansuuruisina.  

 

Vuorovaikutuskompetenssin nousemista tärkeimmäksi kompetenssiksi perusteltiin sillä, että 

vuorovaikutus on kaikessa toiminnassa oleellista. Kokonaisuuksia ei voi ymmärtää ilman 

vuorovaikutusta, talouden suunnittelussa tarvitaan vuorovaikutusta, toimialan ja toimialla 

toimijoiden tuntemisessa tarvitaan vuorovaikutusta sekä lain ja sopimusten hallinnassa 

tarvitaan vuorovaikutusta. Voidaan ajatella vuorovaikutuksen sisällyttämistä kaikkiin 

muihin osaamisvaatimuksiin, mutta aineiston pohjalta vuorovaikutuskompetenssi per se 

halutaan nimenomaan pitää omana osakokonaisuutenaan sivistysjohtajien ajattelussa. 

Samalla tavalla voidaan ajatella, että toimialan tuntemus kattaa kaikki sivistysjohtajan työssä 

vaadittavat osa-alueet. Ja edelleen kokonaisuuksien hallinta ja strateginen ajattelu kattaa 

kaikki vaadittavat osa-alueet sivistysjohtajan työssä. Tämä epämääräisyys, limittyneisyys ja 

liudentuneisuus vaivaa kompetenssikäsitteen ympärillä teoriointia ja kategoriointia. 

Kuitenkin aineiston pohjalta voidaan eritellä em. viisi kategoriaa omiksi kokonaisuuksiksi. 
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Aineistossa sivistysjohtajat ovat nimenneet kompetensseja ja perustelleet valintojaan. Näin 

jaottelua selkeästi syntyy.  

 

Lisäksi sivistysjohtajat ovat avanneet sitä, missä tilanteissa tai työtehtävissä he 

kompetensseja käyttävät, mikä paljastaa lisää kompetenssin olemuksesta, sekä edesauttaa 

rajanvedossa kompetensseja luokiteltaessa. Konkreettiset toiminnan ja kompetenssien 

elementtien kuvaukset antavat osviittaa sivistysjohtajan tehtävän sisällöistä. 

 

Tutkimuslomakkeessa, sen johdannossa tai saatekirjeessä ei määritelty kompetenssia eikä 

tutkimuslomakkeessa ollut valmiita kompetenssivaihtoehtoja valittavana. Avointen 

vastausten perusteella voidaan näin tulkita, mitä sivistysjohtajat tarkoittavat kompetenssilla 

omassa työssään. Sivistysjohtajat ymmärtävät pääosin kompetenssin tarkoittavat jonkin 

tehtäväalueen hallintaa. Erilaisia yksittäisiä henkisiä ominaisuuksia myös mainittiin; 

empatia, rauhallisuus, sitkeys ja paineensietokyky esimerkkeinä. Pätevyytenä kompetenssin 

mielsivät kolme johtajaa. Mm. yleissivistys, korkeakoulutus, ja korkea koulutustaso 

kompetenssimainintoina rinnastuvat myös pätevyyksiin. Voisi ajatella sivistyksen toimialan 

johtajan nimenomaan painottavan sivistyksen ja koulutuksen merkitystä. Lähtökohtaisesti 

sivistyksen toimialajohtaja puolustaa oman toimialansa näkemyksiä ja virkansa puolesta 

korostaa koulutuksen merkityksellisyyttä. Tutkimus ei tarkoituksenmukaisesti johdatellut 

vastaajia mitenkään, eikä antanut valmiita vastausvaihtoehtoja. Näin kompetenssikategoriat 

nousevat vahvasti aineistosta. Viisi tärkeintä sivistysjohtajan kompetenssia ovat ne, mitä he 

itse ajattelevat kompetensseina ja miten he sijoittavat ne tärkeysjärjestykseen.  

 

Sukupuolen suhteen prioriteettijärjestyksessä löytyi pieniä eroja. Naiset priorisoivat 

taloustaitoja hieman miehiä korkeammalle. Miehet puolestaan arvottavat laintuntemusta. 

Sekä naiset että miehet kuitenkin pitävät vuorovaikutustaitoja tärkeimpänä kompetenssina, 

toimialan tuntemusta ja kokonaisuuksien hallintaa seuraavina.  

 

Joukossa alle 50-vuotiaat sivistysjohtajat toimialan tuntemus nousee tärkeimmäksi 

kompetenssiksi. Joukossa yli 50-vuotiaat vuorovaikutus on tärkein kompetenssi. Kenties 

kokeneemmat johtajat ovat jo opiskelleet toimialansa ja painottavat tämän vuoksi 

vuorovaikutusta.  
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Kaiken kokoisissa kunnissa vuorovaikutus on tärkein kompetenssi sivistysjohtajan työssä. 

Kaupungeissa kuitenkin korostuu kokonaisuuksien hahmottaminen. Organisaatiot ovat 

suurempia, tehtäviä voidaan jakaa ja delegoida. Pienissä kunnissa asiantuntijuus korostuu ja 

johtajan on tehtävä paljon ruohonjuuritasonkin työtä, koska henkilöstöä on vähän. 

Kaupungeissa sivistystoimen johtajan työssä johtamista on enemmän kuin operatiivisen 

tason toimistotyötä ja asiakirjahallintaa konkreettisesti. 

 

Keskimääräinen tai tyypillinen sivistyksen toimialan johtaja suomalaisessa kunnassa on 

tämän tutkimuksen aineiston pohjalta 50-59 -vuotias nainen, hän työskentelee alle 4000 

asukkaan kunnassa, hänen virkanimikkeensä on sivistysjohtaja ja hän pitää vuorovaikutusta 

tärkeimpänä kompetenssina työssään. Hän ajattelee termiä kompetenssi yksilönäkökulmasta 

ja mieltää kompetenssin tarkoittavan jonkin tietyn taitoalueen osaamisesta. 

 

Sivistysjohtajan tehtävässä vaadittava asiantuntijuus on oman toimialueensa 

asiantuntijarooli. Johtajarooli puolestaan korostuu henkilöstöjohtamisessa. Nämä 

kietoutuvat irrottamattomasti kuitenkin toisiinsa ja vuorovaikutus on se kompetenssi mitä 

vaaditaan kokoavasti. Korkeakouluopiskelun antama teoreettinen osaaminen ja yleinen 

akateeminen ymmärrys ei riitä sivistysjohtajan työssä. Työssä oppimisen merkitys korostuu 

sivistysjohtajan työssään tarvitsemissa kompetensseissa. Sivistysjohtajan tehtävässä 

toimimista edeltää tehtävään valinta. Rekrytointiprosessissa vaadittavat kompetenssit 

voidaan nähdä eritasoisina ja eri tavalla painottuvina, kuin itse sivistysjohtajan tehtävässä 

tarvittavat kompetenssit. Vuorovaikutus-kompetenssi on molemmissa merkittävässä osassa, 

mutta rekrytointiprosessissa korostuvat persoonallisuusominaisuudet, ainakin mikäli 

hakijalla ei ole monivuotista näyttöä johtajakokemuksesta. Vuorovaikuttamista on vaikea 

opiskella. Aitoa ihmisten välistä kanssakäymistä oikeassa kontekstissa ja oikealla tasolla voi 

oppia vain työkokemuksen kautta.  

 

Tutkimuksen keskeiset teoreettiset käsitteet monitasoisia ja niiden käyttäminen arkikielessä 

voi olla tieteellistä käyttöä pelkistetympää. Hirsjärven ym. (2004) mukaan 

yleistajuistamisessa on usein palattava konkreettisten ja yksittäisten ilmiöiden tasolle, mutta 

tällöin menetetään se yleisyystaso, joka mahdollistaa ilmiöiden syvällisemmän tarkastelun 

(Hirsjärvi ym. 2004, 142). Tutkimuksen aihepiirin käsitteiden epämääräisyys on kuitenkin 

häiritsevää. Jotta vuorovaikutus on mahdollista on ihmisten ymmärrettävä samat asiat 

samalla tavalla. Tarkkarajaisuuden vaatimukset eivät ole yksinkertaisia, mutta ilman 
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määritelmiä ja rajauksia on vaikea muodostaa maailmankuvaa tai myöskään vuorovaikuttaa 

toivotun suuntaisesti. Tästä syystä halusin tutkimuksessani tarkastella mm. sitä, miten 

sivistysjohtajat termin kompetenssi ymmärtävät. Esim. osaamisvaatimus tai tehtäväalue -

termit tuovat sen kehyksen, joka on ymmärrettävämpi ja rationaalisesti operoitava.  

 

Keskustelu ja tutkimus kompetenssin olemuksen ympärillä ei johda enää mihinkään uuteen 

sinänsä. Ajattelu kompetenssista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyvänä uniikkina 

tapahtumana tuntuu keinotekoiselta. Keskustelu saattaisi johtaa esim. päättymättömään 

pohdiskeluun tiedon olemuksesta ja omaksuttavuudesta. Kompetenssin tutkiminen auttaa 

tutkijaa ymmärtämään tiettyjä syy-yhteyksiä, vie tutkijaa lähelle psykologian 

tutkimusaluetta, soveltuvuus- ja älykkyystestauksen arvopohjaa ja etiikkaa, 

yhteiskuntapolitiikkaa sekä filosofiaa. Kompetenssin tutkiminen kehittää tutkijaa itseään, 

mutta kompetenssin tutkiminen tieteelle lisäarvoa tuovana tutkimuksena ei välttämättä ole 

sinällään kovin hedelmällistä. Jensenin ja Phralin (2000) ovatkin ajatelleet asiaa siten, että 

kompetenssitutkimuksen yksilöä korostava pohdinta voidaan kokonaan lopettaa. Heidän 

mukaansa kompetenssit ilmenevät ainoastaan ihmisten välisissä suhteissa, eikä yksilön tai 

organisaation kompetensseja kannata edes tarkastella, vaan kiinnittää huomio 

vuorovaikutusprosesseihin (Pietiläinen 2010, 61 - 63).  

 

Sama epämääräisyys tai monitahoisuus ilmenee myös termin vuorovaikutus yhteydessä. 

Sivistysjohtajan kompetensseista tärkeimpään eli vuorovaikutukseen varmasti sisältyy 

retoriikka. Retoriikasta löytyy tarkkoja määritelmiä. Aristoteles jakoi puheen vaikutuskeinot 

kolmeen osaan: logos, ethos ja pathos. Logos on puheen itseasiallinen  sisältö, ethosta on 

puhujan tyyli ja esiintymistapa, pathos puolestaan on yleisön vastaanottokyky ja se tunnelma 

tai mielentila, joka vaikuttaa sanoman vastaanottamiseen. (Kaakkuri-Knuutila 1998, 233). 

Puhujan paatoksellinen taito on vaikuttaa yleisön tunnelmaan.  

Isotaluksen ja Rajalahden (2017, 5) määrittely siitä, että vuorovaikutus on kahden tai 

muutaman henkilön välisestä viestintää ja että henkilöiden välillä on jonkinlainen suhde on 

suppea. Tässä ei oteta huomioon vuorovaikutuksen kohdentumista kauas, esimerkiksi 

tietoteknologiaa hyödyntäen. Näin laajemmin asiaa tarkastellen vuorovaikutus käsitteenä 

lähenee viestintää yleisesti. 

Tosiasiallisesti pelkkä vuorovaikuttaminen ei myöskään riitä, vaan johtajan, ainakin 

sivistysjohtajan, on osattava paljon muutakin. Ja kun nämä osa-alueet tunnetaan, voi niitä 
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opetella aktiivisesti. Tämä tutkimus on löytänyt nämä kompetenssit sivistysjohtajan työssä 

ja asettanut ne tärkeysjärjestykseen. 
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 
 

 

Luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tieteellistä tutkimusta. Tutkimukselle on asetettu 

tiettyjä normeja ja arvoja, joihin sen tulisi pyrkiä. Luotettavuuskysymyksissä keskeisiä 

käsitteitä ovat perinteisesti olleet reliabiliteetti ja validiteetti arvioitaessa. Reliabiliteetti-

käsitteen yhteydessä puhutaan johdonmukaisuudesta ja luotettavuudesta. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 12.1.2021) Tämän tutkimuksen kontekstissa teoriaosan 

luotettavuus on helposti todennettavissa tutkimalla viittauksia ja lähdeaineistoa. Teoriaosan 

laajuus tuo luotettavuutta. Empiirisen osan aineiston keruussa on nimenomaan pyritty 

välttämään minkäänlaista johdattelua, joten tutkimusta voidaan pitää reliaabelina myös tässä 

suhteessa.  

Validiteetti saa usein laadullisesta tutkimuksesta puhuttaessa enemmän huomiota kuin 

reliabiliteetti. Tiivistettynä validiteetissa on kyse siitä, onko tutkimus pätevä; onko se 

perusteellisesti tehty, ovatko saadut tulokset ja tehdyt päätelmät "oikeita".  (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 12.1.2021)  

Tutkijan moraalia punnittiin tietyissä tutkimuksen vaiheissa. Esim. laatiessani 

kompetenssiluokittelua tuli vastaan aineistomaininta nimeltä talous- ja 

henkilöstöosaaminen. Nyt oli tehtävä valinta, kumpaan kategoriaan tämä kuuluu: 

talousosaamiseen vai vuorovaikutustaitoihin? Vai pitääkö ko. maininta hylätä epäselvänä tai 

siirtää osioon muut kompetenssit? Vastauksia ei saa tulkita omien arvojensa suuntaisesti eikä 

tutkija voi yrittää muuttaa jonkin kategorian pistemäärää haluamansa suuntaisesti. Tässä 

tapauksessa siis haluanko vuorovaikutuskompetenssille lisää huomiota vai 

talousosaamiselle? Jätin kompetenssin sellaisenaan siihen. Termi talous- ja 

henkilöstöosaaminen ei vaikuttanut minkään kompetenssin pistemääriin, vaan siitä 

muodostui yksittäinen, vain yhden tietyn suomalaisen pikkukaupungin naissivistysjohtajan 

ikioma kompetenssi.  

Kompetenssien pisteytyksessä tuli myös huomioida objektiivisuus. Eri pisteytysjärjestelyillä 

on mahdollista saada erilaisia tuloksia. Samoin jo kategorioiden luomisessa on mahdollista 

perustella tiettyjen kompetenssikokonaisuuksien ja niiden nimien luomista eri tavoin. Ja 

vielä tätä ennen pelkistettyjen ilmausten luontivaiheessa joku toinen tutkija olisi voinut 

kenties luoda erilaiset ilmaukset. Tutkijoilla on valta vaikuttaa tuloksiin tutkimusprosessin 
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vaiheissa. Tampereen yliopiston tutkimusmenetelmäoppaan mukaan tutkimusta arvioitaessa 

on huomattava, että kaikki tutkimus on tutkijan tekemää rakennelmaa. Joku toinen voisi 

tehdä samoista palasista hieman toisen näköisen tuotoksen. Näin ollen niin kvantitatiivinen 

kuin kvalitatiivinenkin tutkimus on aina yhdenlainen versio tutkittavasta aiheesta. Täysin 

objektiivista, absoluuttista tietoa on hyvin hankala saavuttaa. Tutkijoiden saamista tuloksista 

voidaan toki tehdä johtopäätöksiä. " (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 12.1.2021). 

Yleisesti tämän tutkimuksen aineiston lyhyet vastaukset ovat tutkimuksellisesti 

mielenkiintoisimpia ja ne selkeyttävät kokonaiskuvaa. Pitkiin vastauksiin liittyy aina 

tulkinnallisuutta ja tutkijan on pysyttävä lujan moraalisena ja objektiivisena.  

Otokseen tai näytteeseen pohjautuvien tulosten yleistettävyyttä koskeva aineiston 

edustavuuden arviointi voidaan periaatteessa jakaa ainakin kolmeen osaan: otoksen tai 

näytteen valmisteluun, vastausprosentin määrittämiseen sekä aineiston sosiodemografisen 

edustavuuden tarkasteluun. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 12.1.2021) Tässä 

tutkimuksessa ei valittu otosta etukäteen mietittyjen kriteerien mukaan vaan käsittelyyn 

otettiin koko tutkimusjoukko ja kyseessä on näin kokonaistutkimus. Koska 

kyselylomakkeen vastausprosentti ei kuitenkaan noussut sataan, voidaan ajatella vastaajien 

joukon olevan tavallaan otoksen. Se on edustava sillä perusteella, että vastaajia on tullut 

samassa suhteessa kaiken kokoisista kunnista ja näin tutkimuksen tulokset ovat yleistettäviä. 

Vastausprosentti on myös riittävän suuri, jotta siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä ja 

tulkintoja. Samaan tapaan toimitaan vastaavissa tutkimuksissa yleensä. Vastausprosentti 29 

ei noussut valtavan suureksi, mutta on riittävä yleistyksien, tulkintojen ja johtopäätösten 

vetämiseksi. Vastausten jakauma on myös mukavasti tasoittunut kuntakokojen suhteen. 

Suomessa on pieniä kuntia 37%, keskisuuria kuntia 31%, pieniä kaupunkeja 25% ja isoja 

kaupunkeja 7% (Kuntaliiton nettisivut). Aineistossa vastaavat luvut ovat 37%, 27%, 19% ja 

6%. 

Oman kuriositeettinsa edustavuuden ajatteluun tuo Ahvenanmaa tässä tutkimuksessa. 

Ahvenanmaalla on 16 kuntaa, jotka ovat kaikki ruotsinkielisiä. Ahvenanmaalta saapui yksi 

sähköpostivastaus, jossa toivottiin ruotsinkielistä kyselyä. Päätin kuitenkin olla käyttämättä 

kielitaitokompetenssiani. Voidaan spekuloida, että mikäli olisin lähettänyt ruotsinkielisen 

kyselyn Ahvenanmaan kuntiin, olisi vastausprosentti ollut tässä ruotsinkielisessä versiossa 

korkea ja se edelleen olisi nostanut kokonaisvastausprosenttia. Toisaalta tällöin 

Ahvenanmaan kuntien edustus olisi ylikorostunut aineistossa ja näin heikentänyt 
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yleistettävyyttä. Alun perin olisi kenties ollut viisaampaa keskittyä vain Manner-Suomen 

kuntiin ja pitää tätä joukkoa kokonaisjoukkona. 
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LIITTEET 

 

 

 

N Ikä Sukupuoli Virkanimike Kunnan koko 

1 0 - 29 Nainen Hallintojohtaja Alle 4000 

2 30 - 39 Mies Kasvatusjohtaja 10 000 - 50 000 

3 30 - 39 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

4 30 - 39 Mies Koulutoimenjohtaja 4000 - 10 000 

5 30 - 39 Mies Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

6 40 - 49 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

7 40 - 49 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

8 40 - 49 Nainen Toimialajohtaja 10 000 - 50 000 

9 40 - 49 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

10 40 - 49 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

11 40 - 49 Nainen rehtori ja sivistystoimen vastaava 4000 - 10 000 

12 40 - 49 Nainen Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

13 40 - 49 Nainen Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

14 40 - 49 Mies Koulukeskuksen rehtori, 
sivistysjohtaja 

Alle 4000 

15 40 - 49 Nainen lukion rehtori ja sivistysjohtaja Alle 4000 

16 40 - 49 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

17 40 - 49 Nainen rehtori, lisätehtävänä sivistystoimen 
osastopäällikön tehtävät 

Alle 4000 

18 40 - 49 Nainen Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Alle 4000 

19 40 - 49 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

20 40 - 49 Nainen rehtori Alle 4000 

21 40 - 49 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

22 40 - 49 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

23 40 - 49 Nainen Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Alle 4000 

24 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

25 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

26 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja 10 000 - 50 000 

27 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

28 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

29 50 - 59 Nainen Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen 
johtaja 

10 000 - 50 000 

30 50 - 59 Nainen Kasvatuksen ja opetuksen 
toimialajohtaja 

10 000 - 50 000 

31 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

32 50 - 59 Nainen Hyvinvointijohtaja 10 000 - 50 000 

33 50 - 59 Mies Hyvinvointijohtaja 4000 - 10 000 

34 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

35 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja 4000 - 10 000 

36 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

37 50 - 59 Mies Hyvinvointi- ja sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneet 
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38 50 - 59 Mies sivistys- ja kulttuurijohtaja 4000 - 10 000 

39 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

40 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

41 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja 4000 - 10 000 

42 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

43 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

44 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

45 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja 4000 - 10 000 

46 50 - 59 Nainen johtava rehtori 4000 - 10 000 

47 50 - 59 Nainen sivistys- ja hyvinvointijohtaja 4000 - 10 000 

48 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja-rehtori 4000 - 10 000 

49 50 - 59 Nainen Varhaiskasvatuspäällikkö 4000 - 10 000 

50 50 - 59 Nainen Sivistystoimenjohtaja 4000 - 10 000 

51 50 - 59 Nainen sivistys- ja hyvinvointijohtaja 4000 - 10 000 

52 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja 4000 - 10 000 

53 50 - 59 Nainen Opetustoimesta vastaava rehtori 4000 - 10 000 

54 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja 50 000 - 700 000 

55 50 - 59 Mies Johtaja, sivistyspalvelujen palvelualue 50 000 - 700 000 

56 50 - 59 Mies Sivistys ja hyvinvointijohtaja 50 000 - 700 000 

57 50 - 59 Mies apulaiskaupunginjohtaja 50 000 - 700 000 

58 50 - 59 Nainen sivistys- ja hyvinvointijohtaja 50 000 - 700 000 

59 50 - 59 Nainen Sivistystoimenjohtaja 50 000 - 700 000 

60 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja Alle 4000 

61 50 - 59 Mies rehtori-sivistysjohtaja Alle 4000 

62 50 - 59 Mies Rehtori-sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

63 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

64 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja Alle 4000 

65 50 - 59 Mies rehtori-sivistyspalvelujen 
osastopäällikkö 

Alle 4000 

66 50 - 59 Mies Sivistysjohtaja-rehtori Alle 4000 

67 50 - 59 Mies Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

68 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

69 50 - 59 Nainen Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

70 50 - 59 Nainen Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

71 50 - 59 Nainen hallinto- ja sivistysjohtaja Alle 4000 

72 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

73 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

74 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

75 50 - 59 Nainen Sivistysjohtaja-rehtori Alle 4000 

76 50 - 59 Nainen Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

77 50 - 59 Nainen toiminnasta vastaava kunnanjohtaja Alle 4000 

78 60 - 69 Mies Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

79 60 - 69 Nainen Toimialajohtaja 10 000 - 50 000 

80 60 - 69 Nainen Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

81 60 - 69 Nainen Sivistysjohtaja 10 000 - 50 000 

82 60 - 69 Nainen Sivistystoimenjohtaja 4000 - 10 000 

83 60 - 69 Nainen Sivistystoimenjohtaja 4000 - 10 000 
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84 60 - 69 Mies Opetustoimenjohtaja 50 000 - 700 000 

85 60 - 69 Mies Sivistystoimi, toimialajohtaja 50 000 - 700 000 

86 60 - 69 Mies Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

87 60 - 69 Nainen Sivistysjohtaja Alle 4000 

88 60 - 69 Nainen Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

89 60 - 69 Nainen Sivistystoimenjohtaja Alle 4000 

 

 

 

 

N 1 2 3 

1 KOKONAISUUDET Vuorovaikutus Päätöksentekokyky 

2 Vuorovaikutus Muutosjohtaminen Prosessijohtaminen 

3 Pedagoginen 
osaaminen 

TALOUS Verkosto-osaaminen 

4 Toimialan tuntemus Laki Talous- ja 
henkilöstöosaaminen 

5 Paineensietokyky Muutoksensietokyky Empaattisuus 

6 Hallinnollinen 
osaaminen 

Vuorovaikutus Toimialan tuntemus 

7 KOKONAISUUDET Vuorovaikutus Laki 

8 KOKONAISUUDET Johtamistaidot TALOUS 

9 KOKONAISUUDET Innostavuus Mahdollisuuksien luominen 

10 Toimialan tuntemus Johtamistaidot Laki 

11 Hallinnollinen 
osaaminen 

Vuorovaikutus KOKONAISUUDET 

12 Toimialan tuntemus Vuorovaikutus Johtamistaidot 

13 Toimialan tuntemus Laki TALOUS 

14 Vuorovaikutus Toimialan tuntemus Esiintymistaito 

15 Asiantuntemus Priorisointikyky Tarkkuus 

16 Asiantuntemus Vuorovaikutus KOKONAISUUDET 

17 Itsensä johtaminen TALOUS Toimialan tuntemus 

18 KOKONAISUUDET Toimialan tuntemus 
 

19 Kyky omaksua uutta Joustavuus Ulospäinsuuntautuneisuus 

20 Laki TALOUS opetushallinnon tutkinto 

21 Pätevyys Asiantuntemus Kykenevyys 

22 TALOUS Toimialan tuntemus Laki 

23 Vuorovaikutus Hallinnollinen osaaminen Paineensietokyky 

24 KOKONAISUUDET Vuorovaikutus TALOUS 

25 Toimialan tuntemus Vuorovaikutus KOKONAISUUDET 

26 Toimialan tuntemus Korkea koulutustaso KOKONAISUUDET 

27 Vuorovaikutus Muutosjohtaminen Innostava johtaminen 

28 Vuorovaikutus KOKONAISUUDET Itsensä johtaminen 

29 Itsensä johtaminen KOKONAISUUDET Vuorovaikutus 

Taulukko 3. Kolme tärkeintä kompetenssia 
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30 Johtamistaidot Toimialan tuntemus TALOUS 

31 Positiivisuus Holistinen työote Vuorovaikutus 

32 Vuorovaikutus KOKONAISUUDET Talous, hallinto ja 
johtaminen 

33 Hallinnollinen 
osaaminen 

Vuorovaikutus TALOUS 

34 Johtamistaidot KOKONAISUUDET Laki 

35 Laki Hallinnollinen osaaminen Vuorovaikutus 

36 Pedagoginen 
osaaminen 

Vuorovaikutus TALOUS 

37 Priorisointikyky Toimialan tuntemus Vuorovaikutus 

38 Toimialan tuntemus Tietojohtaminen Laki 

39 Toimialan tuntemus Rauhallisuus Tulevaisuusorientoituneisuus 

40 Toimialan tuntemus Looginen ajattelu   

41 Toimialan tuntemus KOKONAISUUDET Vuorovaikutus 

42 Vuorovaikutus Johtamistaidot Laki 

43 Vuorovaikutus Valmius-turvallisuus TALOUS 

44 Vuorovaikutus Toimialan tuntemus Vuorovaikutus 

45 Vuorovaikutus Motivoituneisuus Osaaminen 

46 Asiantuntemus Vuorovaikutus Toimintojen kehittäminen 

47 Hallinnollinen 
osaaminen 

Toimialan tuntemus Vuorovaikutus 

48 Johtamistaidot TALOUS KOKONAISUUDET 

49 Laki KVTES TALOUS 

50 Muutosjohtaminen Vuorovaikutus Tulevaisuusorientoituneisuus 

51 TALOUS Esimiestyö KOKONAISUUDET 

52 Toimialan tuntemus Vuorovaikutus TALOUS 

53 Vuorovaikutus Toimialan tuntemus Itsensä johtaminen 

54 Hallinnollinen 
osaaminen 

TALOUS Toimialan tuntemus 

55 Johtamistaidot Toimialan tuntemus Vuorovaikutus 

56 Priorisointikyky Oppimiskyky Johtamistaidot 

57 Yleissivistys KOKONAISUUDET Korkea koulutustaso 

58 KOKONAISUUDET Vuorovaikutus Paineensietokyky 

59 Vuorovaikutus Hallinnollinen osaaminen Laki 

60 KOKONAISUUDET Laki Pedagoginen osaaminen 

61 Laki Hallinnollinen osaaminen Toimialan tuntemus 

62 Laki Vuorovaikutus KOKONAISUUDET 

63 Suunnitelmallisuus Toimialan tuntemus sitkeys 

64 Toimialan tuntemus   Vuorovaikutus 

65 Vuorovaikutus TALOUS Hallinnollinen osaaminen 

66 Vuorovaikutus Laki Toimialan tuntemus 

67 Vuorovaikutus TALOUS ATK-valmiudet 

68 Hallinnollinen 
osaaminen 

TALOUS Palkka-asiat 

69 Joustavuus Vuorovaikutus Päätöksentekokyky 

70 KOKONAISUUDET TALOUS TALOUS 

71 Laki Toimialan tuntemus Tulevaisuusorientoituneisuus 

72 luku-, kirjoitus- ja 
laskutaito 

Laki TALOUS 
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73 Toimialan tuntemus KOKONAISUUDET Johtamistaidot 

74 Vuorovaikutus TALOUS Kehitysmyönteisyys 

75 Vuorovaikutus Laki TALOUS 

76 Vuorovaikutus Päätöksentekokyky Empatia 

77 Vuorovaikutus Toimialan tuntemus 
 

78 Toimialan tuntemus TALOUS Vuorovaikutus 

79 Toimialan tuntemus Vuorovaikutus Johtamistaidot 

80 Toimintojen 
kehittäminen 

Toimialan tuntemus Talous- ja 
henkilöstöosaaminen 

81 Vuorovaikutus Laki Kehitysmyönteisyys 

82 Toimialan tuntemus TALOUS Vuorovaikutus 

83 Vuorovaikutus KOKONAISUUDET Paineensietokyky 

84 KOKONAISUUDET Muutosjohtaminen Vuorovaikutus 

85 Vuorovaikutus KOKONAISUUDET Priorisointikyky 

86 Laki Pedagoginen osaaminen Vuorovaikutus 

87 KOKONAISUUDET Johtoryhmätyöskentely Vuorovaikutus 

88 Priorisointikyky Vuorovaikutus Laki 

89 Vuorovaikutus Innovatiivisuus Tieto 

 

 

 


