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Peruskouluissa on ollut ja on edelleen käynnissä muutosten aika. 1990-luvulla uudistettiin mm. ope-
tussuunnitelmat, koulun itse arviointi sekä korostettiin erityisopetuksen merkitystä ja kehitettiin
uudet oppilasarvioinnin perusteet. Tällöin myös nostettiin esiin ajatus yhtenäisestä peruskoulusta.
Opinnäyte keskittyy peruskoulun johtamiseen muutostilanteessa, muutoksena peruskoulun yhte-
näistäminen.

Opinnäytetutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä on rehtorin rooli organisaatiomuutoksen aika-
na, miten esimies itse kokee muutoksen johtamisen. Lisäksi tutkimuksessa tuli esiin näkökulma,
mikä on johtajan tekemän työn suhde siihen mitä hänen opettajien mielestä pitäisi tehdä sekä orga-
nisaatiomuutoksen vaikutukset opettajien näkökulmasta. Esimiehet (rehtorit) eivät tee päätöksiä
muutoksista, jolloin myös heidän sitoutumisensa muutokseen saattaa tuottaa ongelmia

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että johtamiseen liittyvät asiat sujuvat rehtoreilta
odotuksia paremmin. Eli rehtorit hoitavat tehtäviä paremmin kuin opettajat odottavat heidän hoita-
van. Esimerkiksi työrauhaongelmat selvitetään paremmin kuin on odotettu ja opettajia motivoidaan
koulunsa kehittämiseen odotettua paremmin.

Muutoksen aikana tiedotuksen merkitys lisääntyy. Tilannejohtamisesta ja ihmisten johtamisesta
tulee rehtorien mukaan tärkeämpiä kuin hallinnollisista johtamistehtävistä. Myös opettajien mielestä
kannustusta ja ohjausta tarvitaan. Rehtorin tulee olla selkeä johtaja opettajien mielestä ja he mainit-
sevat myös hallinnollisten ja arkisten asioiden hoidon rehtorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluvina.

Rehtorit mainitsevat hengen ylläpidon ja muutosvastarinnan ymmärtämisen tärkeämpänä kuin ope-
tuksen kehittäminen ja arviointi. Kaiken kaikkiaan ihmisläheisemmistä asioista tulee tärkeämpiä.
Myös opettajien mielestä yhteistoimintakulttuurin luominen on erittäin tärkeä rehtorin tehtävä. Sekä
rehtorit että opettajat olivat sitä mieltä, että rehtorin työtä muutoksen aikana vaikeuttaa eniten ajan
puute ja muutosvastarinta. Rehtorien mielestä työtä vaikeuttaa opettajien epävarmuus ja opettajien
mielestä rehtorin epävarmuus.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että opettajat ovat pääasiassa tyytyväisempiä muutoksen sujuvuuteen
ja esimiehen työhön kuin esimiehet itse. Rehtorit vaativat itseltään paljon ja kokevat, että aika ei
riitä vaikka apuna ovatkin apulaisrehtorit. Rehtorit kokevat aikansa menevän hallinnollisten asioi-
den hoitoon ja pedagoginen johtaminen jää lähes kokonaan.
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1. Johdanto

Peruskouluissa on ollut ja on edelleen käynnissä muutosten aika. 1990-luvulla uudistettiin mm. ope-

tussuunnitelmat, koulun itse arviointi sekä korostettiin erityisopetuksen merkitystä ja kehitettiin

uudet oppilasarvioinnin perusteet. Tällöin myös nostettiin esiin ajatus yhtenäisestä peruskoulusta.

Suomalan (2002) mukaan toiset opettajat kokevat, että jatkuvat muutokset ovat haitaksi perustehtä-

vän suorittamiselle, toiset (suurin osa) mieltävät muutosten olevan osa työtä. Peruskoulu on mur-

rosvaiheessa. Opinnäyte keskittyy peruskoulun johtamiseen muutostilanteessa, muutoksena perus-

koulun yhtenäistäminen.

 Muutosjohtajuutta on tutkittu paljon (mm. Kotter ja Pfeffer), myös koulun johtamisesta on tehty

etenkin kasvatustieteellisiä tutkimuksia (esimerkiksi Mustonen 2003). Aiheeseen liittyen on ollut

käynnissä erilaisia tutkimushankkeita kunnissa, joiden aikana kouluja on yhtenäistetty. Rehtorin

roolia muutoksessa on selvitetty (mm. Suomala 2002). Mustosen (2003b) mukaan koulun johtami-

seen liittyvää varsinaista teoriaa ei ole. Yleiset johtamisteoriat antavat kuitenkin pohjaa koulun joh-

tamisen tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

Tänä päivänä julkisella sektorilla tapahtuu rakenteellisia muutoksia sekä muita muutoksia, ohjaus-

järjestelmiä, organisaatioita ja hallintoa uudistetaan. Julkisen sektorin muutospaineet tulevat yleensä

organisaation ulkopuolelta. Muutoksen luonne voi olla joko proaktiivinen tai reaktiivinen. Proaktii-

viset muutokset ovat organisaation sisäistä kehitystä ja saavat alkunsa uusista ideoista, Reaktiiviset

muutokset ja niiden johtaminen liittyvät ulkoapäin tulevasta ohjauksesta. Reaktiivisiin muutoksiin

liittyy lisäksi uhkien alla tehtävä päätöksenteko. Julkisen sektorin organisaatioissa muutokset ovat

usein tällaisia. Yhteiskunnallinen muutos käsittää aina sekä taloudelliset, kulttuuriset että sosiaaliset

vuorovaikutukset. (Juppo 2005:2.)

Jupon (2005:2) mukaan muutosprosessi kuvaa tapahtumaketjua, kuinka muutos toteutetaan. Käsite

muutos määritellään tarkoittavaksi jonkin asian muutosta joksikin toiseksi. Muutosprosessin van-

hasta uuteen pitäisi alkaa irrottautumalla vanhasta. Tämä on henkilökohtainen prosessi ja muutok-

sen yhteydessä tarkastellaankin usein yksilöä, ryhmää tai koko organisaatiota. Organisaatiomuutos

sisältää järjestelmien, toimintatapojen ja voimavarojen uudelleen kohdentamisen. Lisäksi muutos

käsittää mm. ihmisten välisten vuorovaikutusten muutokset sekä toimijoiden tavoitteiden, toiveiden

ja suhtautumisen muutokset. Muutos voi siis kohdistua ihmisiin, asioihin tai rakenteisiin ja muutok-
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sen johtaminen voi keskittyä muutosprosessin läpiviemiseen ja/tai ihmisten ohjaamiseen prosessis-

sa. Muutoksen viemiseen läpi organisaation vaikuttaa johdon tahdon voimakkuus ja kyky viedä

muutos läpi järjestelmällisesti. Koska päätökset muutoksista tehdään julkisella sektorilla yleensä

organisaatioiden ulkopuolella, voi olla vaikeaa saada organisaatioiden johtajia sitoutumaan muutok-

siin eikä sen myötä myöskään muuta henkilökuntaa. Nämä muutokset ovat pakotettuja eli muutos

tapahtuu huolimatta vastustuksesta. (emt.)

Muutoksen hallinta on tärkeää, sillä muutoksiin ei yleensä ole varauduttu.  Muutosprosessin läpi-

viemiseksi tarvitaan toimintaa normaalia enemmän. Johtamisrakenteen madaltaminen auttaa muu-

toksen hallinnassa, jotta saadaan joustavuutta toimintaan. Henkilöstö tulee ottaa mukaan päätöksen-

tekoon ja kouluttaa uusiin tehtäviin. Koska muutosprosessin hallinnassa ohjauksen rooli on tärkeä,

pitäisi ohjaajien olla valtaa ja uskottavuutta organisaatiossa omaavia sekä pätevyytensä osoittaneita

johtajia. (emt.)

Organisaation muutos voi olla suuri, jolloin muutos alkaa organisaation toiminnan perusteista ja

tällöin kyseessä on tietoisesti toteutettu muutosohjelma. Mikrotason muutosta tarkastellaan organi-

saation sisäisiä toimintoja, kun taas makrotasolla tarkastelu kohdistuu organisaation ympäristöön.

Ympäristön vaikutus organisaation menestymiseen on oleellista kontingenssiteorian valossa ja so-

peutuminen ympäristöön määrää lopulta organisaation menestymisen. (Juppo 2005:2.)

Nadler ja Tushman (1990) jaottelevat organisaation muutostilanteen muutoksen kokonaisvaltaisuu-

den ja nopeuden perusteella:

1. Hidas, sisäisesti luotu hienosäätö ympäristön muutoksia mukaillen.

2. Sopeuttaminen, kun organisaation on pakko reagoida ulkoisiin muutoksiin.

3. Uudelleensuuntautuminen; organisaatio tekee muutoksen ydintoimintoihinsa.

4. Uudelleen luominen; täydellinen muutos. (Haveri & Majoinen 2000, 27.)

Koulun yhtenäistäminen ei ole suuren luokan organisaatiomuutos, mutta ei myöskään järin pieni

muutos. Vaikka kahden koulun yhdistäminen tavallaan luo yhden uuden koulun, ei sitä kuitenkaan

voi pitää samansuuruisena muutoksena kuin esimerkiksi kahden kunnan yhdistymistä. Koulun yh-

tenäistäminen on lähinnä uudelleensuuntautumista, jolloin toimintamallit ja tavoitteet asetetaan eri-

tavoin. Pyritään tehtäväkeskeisestä oppivaan organisaatioon, missä opettaja ovat mukana kehitys-

työssä ja kaikilla on sama päämäärä; helpottaa oppilaan opiskelua. Tarkoituksena luoda jatkuva
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opinpolku läpi koko peruskoulun, jolloin mm. siirtyminen vaikeassa iässä alakoulusta yläkouluun

poistuu.

Koulujen yhtenäistämistä voidaan pitää organisaation syvärakenteeseen asti vaikuttavana. Koska

molemmissa kouluissa on jo ollut omat kulttuurinsa ja tapansa toimia, pitää yhteisen kulttuurin ra-

kentaminen aloittaa alusta. Organisaatiokulttuurin muuttumisen hallitseminen muutostilanteissa on

erityisen vaikeaa (Juppo 2005:2). Tällöin johdon asema on ratkaiseva. Rehtorin pitää olla avoin ja

luoda innostusta ja luottamusta herättävä ilmapiiri (Haveri & Majoinen 2000, 83). Asiaa vaikeuttaa

lisäksi opettajien erilainen koulutus, mikä luo uuden haasteen opettajille. Alakoulun opettaja ei ole-

kaan pätevä opettamaan yläluokkien oppilaita ja päinvastoin. Tällöin opettajien on mahdollista kou-

luttautua ja hankkia ns. kaksoispätevyys, jolloin on pätevä opettamaan kaikkia yhtenäiskoulun luok-

ka-asteita.

Muutoksia tapahtuu jatkuvasti, se synnyttää haasteita, uhkia ja mahdollisuuksia. Organisaatio kehit-

tyy paremmin, kun se osaa hyödyntää mahdollisuudet. Organisaatioissa muutostilanteiden avuksi

voidaan ottaa johtaminen ja suunnitelmallinen muutos. Koko muutosprosessin läpivientiin tarvitaan

mekaanista ohjausta sekä johtamista. Muutosprosessin johtaminen kohtaa erilaisia haasteita kuin

johtaminen. Muutosjohtajan on huomioitava samanaikaisesti muutosvastarinta, muutosprosessin

suunnittelu, läpivienti, seuranta, tiedottaminen sekä kannustaminen jne. (Juppo 2005:2.)

Tutkielma koostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta sekä tulosten analyysistä ja johtopäätöksistä.

Teoriaosassa on huomioitu peruskoulun johtaminen ja muutosjohtaminen sekä organisaatiomuutos.

Empiirinen osuus koostuu kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta tutkimusmenetelmästä sekä niiden

yhdistämisestä eli triangulaatiosta. Kvalitatiivisena menetelmänä on käytetty haastattelua ja kvanti-

tatiivisena menetelmänä sähköistä kyselylomaketta.

Haastatteluaineisto on jaettu neljään teemaan: johtaminen, muutos, muutoksen johtaminen sekä

yleisempiä asioita, kuten aluerehtorijärjestelmää ja Tampereen kaupungin hallinnon muutoksia kos-

keviin seikkoihin. Kyselylomake on myös jaettu neljään temaan, joita ovat vastaajien taustatiedot,

muutos, henkinen työhyvinvointi ja johtaminen. Analyysissä on otettu huomioon eri teemat ja ana-

lyysi on tehty käyttäen sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja johtopäätök-

sissä nämä tulkinnat on yhdistetty.
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2. Peruskoulun johtaminen

Johtaminen on johtajan toimintaa, millä hän saa organisaation ja alaiset toimimaan tiettyjen pää-

määrien suuntaan. Johtamisen voidaan katsoa olevan tavoitteellista vuorovaikutusta johtajan ja

alaisten välillä. Johtajan käytännöllisiin toimiin ja johtamiseen vaikuttaa myös hänen oma ihmiskä-

sityksensä. Viitala 2002 kokoaa menestyvän johtajan ominaisuuksiksi työ- ja elämänkokemuksen,

halun toimia johtajana, itsetuntemuksen, terveen itsetunnon, nöyryyden, jatkuvan itsensä kehittämi-

sen ja johtamistaidollisen koulutuksen. (Mustonen 2003b, 50.)

Koulun johtaminen määritellään erääksi johtamisen alatyypiksi ja useimpien akateemisten tutkijoi-

den mielestä erilaiset johtamisteoriat soveltuvat suhteellisen ongelmattomasti monenlaisten organi-

saatioiden toimintaan ja tutkimukseen. Johtamisen tarkoitus on varmistaa organisaation saavuttavan

tavoitteensa. Perinteisten johtamisteorioiden suora soveltaminen koulun johtamiseen on kuitenkin

ongelmallista, sillä teoriat ja kouluorganisaatio eivät ole yhteensopivia. (Ojala 2007, 131–133.)

Kouluille on tyypillistä professionaalinen autonomia ja näin opetus saa sisällöllisen vapauden. Sa-

malla se eristää opetuksen johtamisesta (, kuten institutionaalisen organisaatioteorian piirissä toimi-

neet koulututkijat ovat osoittaneet). Koulun johtamisen kehittäminen vaatiikin kontekstiin räätälöi-

tyjä johtamisratkaisuja. Tärkeää on huomioida koulun kannalta keskeisin johtamistehtävä, pedago-

ginen johtaminen ja sen kehittäminen. (Ojala 2007, 131–133.)

Mustosen (2003b, 49) mukaan varsinaista koulun johtamiseen liittyvää teoriaa ei ole, mutta yleisesti

johtajuutta voidaan tarkastella joko organisaatio- tai johtajuusteorioista käsin. Edellisen huomio on

kiinnittynyt organisaatioihin ja johtajuus on osa sen toimintaa. Jälkimmäinen pitää sisällään johta-

jan ja alaiset. Johtajan vaikutusvaltaa lisää osaaminen ja kyky kehittää muiden osaamista sekä sel-

laisten henkilöiden tuki, jotka voivat samalla ajaa omia etujaan.

Johtajuus voidaan edelleen jakaa autoritaariseksi ja demokraattiseksi. Autoritaarinen johtaminen

korostaa tehokkuutta ja demokraattinen osallistuvuutta ja suuntautuneisuutta henkilöstöä kohti.

Kaksiulotteinen johtamismalli keskittyy henkilöstöön sekä tehtäviin ja johtamisessa keskitytään

toiminnan tavoitteellisuuteen. Kolmiulotteinen johtajuusajattelu ottaa huomioon lisäksi johtamisen

aikaansaannokset. Moniulotteinen johtajuusajattelu vaatii, että johtajan on oltava toiminnassaan

joustava ja monipuolinen. Tehokkuus voidaan korvata esimerkiksi motivoituneisuudella, työn laa-

dulla tai päätöksenteon nopeudella. (Mustonen 2003b, 49–50.)
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Koulunjohtajien keskeiset tehtävät ovat Suomessa vaihdelleet sotien jälkeisenä aikana ajanjaksosta

toiseen. Opetuslainsäädännön uudistus vuonna 1998 lisäsi opetuksen järjestäjien kuntien ja oppilai-

tosten itsenäisyyttä. Toiminnan sisällöllisistä kysymyksistä on ajan myötä tullut yhä tärkeämpiä ja

näin johtamisedellytykset ovat myös muuttuneet merkittävästi. Tämä on vaikuttanut rehtoreiden

johtamistehtävien ja johtamisroolien sisältöön. (Opetushallitus 2001, 99–100.)

Koulujen johtamista käsittelevää tutkimusta on Suomessa tehty laajasti 1980-luvulta lähtien. Johta-

misrooleja on tarkastellut Vaherva (1984), johtamisjärjestelmää Lappalainen (1985), koulun kehit-

tämistä Hämäläinen (1986), pedagogista ja hallinnollista sekä tulosjohtamista on tutkinut Lonkila

(1990,1991). Rehtorin asema johtajana ovat tutkineet Erätuuli ja Leino: pedagogisena johtajana

(1992) sekä rehtorin työ opettajan näkökulmasta (1993).(Ojala 2007, 135–136.)

Kun tarkastellaan koulujen johtamista koskevaa tutkimusta, voidaan todeta, että oppimiseen ja ope-

tukseen liittyvä sisältö ei ole juurikaan näkynyt rehtoreiden johtamisrooleissa. Samoin pedagoginen

johtaminen on ollut suhteellisen heikosti näkyvää suomalaisessa koulun johtamisessa. Hallinnolliset

tehtävät ovat korostuneet 1970- ja 1980-lukujen koulunjohtamiseen liittyvissä tutkimuksissa. (Ope-

tushallitus 2001, 99–100.)

Suomessa rehtorin tehtävät on määritelty laissa ja asetuksissa, joita on täydennetty kuntakohtaisilla

johto- ja toimintasäännöillä. Kansakouluajoista lähtien johtajan toimet on määritelty johtamis-, val-

vonta-, ohjaus-, seuranta- ja valmistelutehtäviin. Tehtävien delegointi ja koulutoimen hallinnon su-

pistaminen (1990 -luvulla) on lisännyt rehtorin tehtäviä ja vastuuta. Laki-, johtosääntö- ja johtajuus-

tutkimuksissa on löydetty yli 80 johtajalle määriteltyä tehtävää. Rehtorin tehtävien lopullista määrää

on vaikea arvioida, sillä joissain kunnissa tehtäviä voidaan subdelegoida erillisillä viranhaltijapää-

töksillä. Tehtävien määrä riippuu edelleen koulun koosta, hallintohenkilökunnan määrästä sekä kou-

lulautakunnan, kouluviraston ja johtokuntien päätäntävallasta. Tehtäväjako rehtorin ja muiden hal-

lintokuntien välillä vaikuttaa myös tehtävien määrään. Rehtorit ovat vastuutettu lähinnä tehtävien

täytäntöönpanoon ja toiminnan lainmukaisuuden varmistamiseen. Rehtoreilla ei ole vastuuta henki-

löstöjohtamisesta, kuten ihmissuhteista, osaamisen yhteensovittamisesta tai yhdessä toimimisesta.

(Mustonen 2003a.)

Rehtorin kelpoisuusvaatimukset on uudistettu vuonna 1999 (As.kok.1998/986). Rehtorin pätevyy-

teen vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus, riittävä kokemus opettajan työstä
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ja opetushallinnon hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto (vähintään 15 opin-

toviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muuten riittävä opetushallinnon

tuntemus (As.kok.1998/986). (Mustonen 2003b, 94.)

Kuten muillakin organisaatioilla, kouluilla on yhteinen tavoite ja palvelufunktio, työnjako ja toimin-

tarakenne, henkilöstö sekä teknologia. Opetus- ja kasvatustyö tulevat julkisen kontrollin piiriin op-

pilaitosten mukana. Suomen koulutusjärjestelmän mukaan kunnat järjestävät pääasiassa koulutuk-

sen. Koulut kytkeytyvät kunnan poliittiseen ohjaukseen resurssien sääntelyn, toimitilahallinnon ja

yleisen poliittis-hallinnollisen ohjauksen kautta.  Opetus jää pääosin kunnallisen ohjauksen ulko-

puolelle. Opettajien tehtävänä on opetuksen käytännön toteutus. Professionaalisen opetuksen sano-

taankin tutkimuskirjallisuudessa kytkeytyvän löyhästi hallintoon ja johtamiseen. (Ojala 2007, 137–

141.)

Koulu on asiantuntijaorganisaatio, jonka tunnusmerkkejä Mustosen mukaan ovat henkilöstön kor-

kea koulutustaso, palveluntuottamiseen vaadittava suuri tietomäärä sekä monimutkaiset ongelmat,

jotka toistuvat harvoin. Lisäksi rehtorin asiantuntemus voidaan nähdä ammattispesifisenä taitotieto-

na, opetusprosessien hallintana, kehittämisosaamisena ja yhteisöosaamisena. (Mustonen 2003b.)
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Kuvio 1 Koulun johtamiseen vaikuttavat perustekijät. (Mustonen 2003b, 99).

Kuviosta 1 nähdään, että kouluissa kaikki eri tekijät kietoutuvat yhteen, esimerkiksi koulutusjärjes-

telmä, organisaatiorakenne, kulttuuri, asetetut tavoitteet, koulun suhde ympäristöön, työmenetelmät

ja ihmissuhteet. Nämä ovat lisäksi sidoksissa johtajuuteen. Yhteiskunta vaikuttaa mm. lainsäädän-

nön ja resurssien kautta koulujen toimintaan. Tavoitteet muodostuvat valtion, kunnan ja koulun

omien kehittämistarpeiden yhteensulautumisena. (Mustonen 2003b, 99–100.)

Johtamisen koulukunnat voidaan karkeasti yleistää asioita painottaviin näkökulmiin ja ihmiskeskei-

siin näkökulmiin. Asiapainotteisten johtamisnäkökulmien juuret ovat taylorismissä ja hallinnollises-

sa koulukunnassa ja etenivät kohti tavoite- ja tulosjohtamiseen. Ihmiskeskeisen johtamisnäkökulmi-

en juuret ulottuvat Kurt Lewinin klassisiin tutkimuksiin autoritaarisesta, demokraattisesta ja ”antaa

mennä” -johtamisesta. Ne loivat pohjan ihmissuhdekoulukunnalle ja siitä lähteneelle keskustelulle

osallistuvasta johtamisesta. (Juuti 2007, 201–202.)

YHTEISKUNTA
-koulujärjestelmä
-lait ja määräykset
-opetussuunnitelma
-tarkoitus
-tehtävät

TAVOITTEET
RESURSSIT

KOULUN
JOHTAMINEN TULOKSET

ARVIOINTI

ORGANISAATIO
-valtio, kunta, koulunkäyn-
tialue ja koulu
-rakenne
-historia
-toimintakulttuuri

YKSILÖ
-henkilökunta
-oppilaat ja vanhemmat
-johtaja
-esimiehet
-koulutus ja osaaminen
-roolit ja odotukset
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Juutin (2007, 207–208) mukaan asioiden johtajat ajattelevat analyyttisesti ja objektiivisesti. He ar-

vioivat tilanteita viileästi ja tekevät päätöksiä etäisten numeroiden pohjalta. He pyrkivät luottamaan

laskelmoivaan ajatteluun ja kohdistavat sekä itseensä että muihin ankaraa kuria. He erottavat tunteet

ja järjen toisistaan, jolloin johtajan ei tarvitse laittaa itseään likoon ja työstää omia tunteitaan.

Kouluissa tämä asioiden johtamisen käyttäminen johtaa helposti vaikeuksiin, sillä ympäristö muut-

tuu nopeasti. Tällainen johtaja ei ymmärrä ympäristön muutosten heijastuksia oppilaisiin ja heidän

vanhempiinsa. he toimivat pelkkien taloudellisten raporttien kautta. Opettajat joutuvat kohtaamaan

opetukseen liittyvät todelliset vaikeudet yksin ja heiltä odotetaan vain tuloksia. Opettajista tuntuu,

että johtaja ei ole kiinnostunut heistä ihmisinä, vaan tuottamistaan tuloksista. (Juuti 2007, 207–208.)

Nykyisiin kouluihin sopii hyvin ihmisten johtaminen (leadership), sillä kouluympäristö on jatkuvas-

sa muutoksessa. Kouluissa työskentelevien pitäisi kyetä kohtaamaan lapset ja nuoret vaikeuksineen

ja ohjaamaan heitä. Tämä edellyttää, että jokaisella, joka työskentelee koulussa, omaksuu ihmisten

johtajan menetelmiä. (Juuti 2007, 207–208.)

Johtaminen on suhde ihmisten välillä. Johtaminen onnistuu, kun ihmiset tekevät yhteistyötä ja pyr-

kivät saavuttamaan oppimiseen liittyviä ihanteita. Jaettua johtajuutta ei saavuteta käskyillä tai pa-

kottamisella eikä myöskään rahalla. Johtaminen edellyttää itsensä likoon laittamista. Ihmisten johta-

ja ei vetäydy Opetushallituksen ohjeiden taakse, (kuten tekee asioiden johtaja), vaan esiintyy omana

itsenään. (Juuti 2007, 210–211.)

Juutin (2007, 212–214) mukaan hyvä johtaminen toteutuu jaettuna johtamisena, joka ilmentyy yh-

teisenä innostumisena. Rehtori, joka itse on innostunut ajamistaan asioista ja uhraa niiden eteen

aikaansa, voi saada myös muut innostumaan niistä. Rehtorin tehtävä on saada esiin ihmisen parhaat

puolet, etteivät huonommat puolet pääse haittaamaan työskentelyä. Keskusteleva esimiestyö pyrkii

kehittämään ihmisiä sellaisiksi, miksi he voivat tulla. Keskustelevan esimiestyön keskeisimmät ole-

tukset ovat. (Juuti & Vuorela 2002, 104–106) seuraavat:

1. Työtä tekevillä ihmisillä on itsellään voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja. Rehtorin tehtävä on saa-

da ne esille.

2. Rehtorin tehtävä on osallistaa ihmiset keskusteluprosesseihin, joissa etsitään yhdessä ratkaisuja

pulmatilanteisiin. Rehtori voi rakentaa luottamusta ja avoimuutta työyhteisöön arvostamalla ihmisiä

sekä kuuntelemalla heitä.
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3. Johtaminen on yhteinen tapahtuma. Esimies ja ihmiset luovat yhdessä tietyn todellisuuden. jonka

ominaisuuksille he ovat usein sokeita, koska pitävät sitä itsestään selvänä.

4. Avoimessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa kunnioitetaan monenlaisia tarinoita.

5. Rehtori kiinnittää huomionsa voimavaroihin ja mahdollisuuksiin ja ylläpitää uskoa muutokseen.

6. Johtaminen on yhteisten merkitysten etsimistä, synnyttämistä ja käyttämistä.

7. Rehtorilla ja hänen koulussaan olevilla ihmisillä on yhtälailla asiantuntemusta.

8. Yhteiset unelmat ja yhdessä työskenteleminen niiden saavuttamiseksi antavat perustan mielek-

käälle elämälle.

9. Keskusteleva esimiestyö on yhteinen tutkimusmatka työhön.

10. Jokainen on vastuullinen ihminen ja kykenee kantamaan vastuuta. Jokainen haluaa vastata sel-

laisiin haasteisiin, joihin on itse sitoutunut. (Juuti 2007, 212–214.)

Suomessa koulun johtaminen on erilaista kuin liikkeen johtaminen. Johtaja on usein opettaja, joka

on valittu opettajakunnan keskuudesta. Tällöin hänellä on opettajakunnan tuki, jonka voi myös me-

nettää. Tukea ei voi pakkokeinoin saada takaisin. Jos tukea ei ole, eivät opettajat ole myöskään reh-

torin kehittämisideoiden takana, jolloin opetustyö hoidetaan pelkällä rutiinilla ja tehokkuus on heik-

koa verrattuna siihen mitä se olisi, jos opettaja uskoisi ja olisi innostunut asiastaan. (Erätuuli ja Lei-

no, 1992, 6.)

Koulun johtajan tehtävät muuttuvat ajan myötä ja samalla muuttuvat myös häneen kohdistuvat odo-

tukset. Odotukset määräytyvät useista tekijöistä, kuten yleisimmistä yhteiskunnallisista pyrkimyk-

sistä tai koulun menestykselliseen johtamiseen liittyvän tutkimustiedon lisääntymisestä. Näkevätkö

opettajat rehtorin toiminnan samanlaisena kuin rehtorit itse sen näkevät? (Erätuuli ja Leino 1993,

3.)

Erätuulen ja Leinon (1993, 4) mukaan rehtorin tehtävät voidaan jakaa hallintotyöksi (management)

ja johtamistyöksi (leadership). Hallintotyö on asiakeskeistä ja johtaminen ihmissuhteista huolehti-

minen. Hyvän koulun johtamisessa tärkeimmiksi alueiksi voidaan nostaa opetussuunnitelman kehit-

täminen, henkilökunnan ohjanta ja tukeminen, koulun toiminnan jatkuva suunnittelu, oppilastoi-

minnan organisointi ja yhteisösuhteiden hoito (ks. Sergiovanni 1987, 10).

Ojala (2007) viittaa amerikkalaiseen koulu- ja johtamistutkija Sergiovanniin (2002), joka korostaa,

että koulun yhteisöllisyys on vahvasti yhteydessä laadukkaaseen oppimiseen. Hän toteaa, että tur-

vallinen oppimisympäristö sekä vahva yhteisöllisyys liittyvät kooltaan pienempiin oppilaitoksiin.
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Tämä ei ole suoraan verrannollinen Suomen koulujärjestelmään, mutta antaa aihetta pohdiskelulle.

(Ojala 2007, 144–147.)

Koulukohtaisen opetussuunnitelman tekeminen edellyttää, että opettajat osallistuvat yhteiseen ke-

hittämistyöhön ja arviointiin. Yhteistyön tekeminen kouluissa ei ole vielä helppoa. Etenkin aineen-

opettajilla on tapana ajatella, että heidän tehtävänsä on vain oppiaineen opettaminen. Tämä perin-

teinen roolikuva yksin työskentelevästä opettajasta on vahva edelleen. Kaikkia opettajia ei kiinnosta

oppilaiden tai koulun ongelmat. Kosusen 2005 mukaan yhteisölliseen opettajuuteen siirtyminen

onkin yksi opettajan työn haasteista. (Vuohijoki 2007, 174.)

Rehtorilta opettajat odottavat sekä yhteistyökykyä että selkeää ja nopeaa päätöksentekotaitoa. Opet-

tajien odotuksissa tulee esille, että rehtori on toimimies, ei esimies. Taloudellisten asioiden hoita-

mista pidetään tärkeänä mutta pedagogista johtamista ei odoteta. (Vuohijoki 2007, 175.)

Koulu ansaitsee johtajan, joka on itse halunnut tulla rehtoriksi. Nykyään Suomessa rehtoriksi tul-

laan ulkopuolisen tahon vaikutuksesta (40 % rehtoreista): ajaudutaan, pyydetään tai suositellaan.

(Vuohijoki 2007, 175.)

Vuohijoen (2007, 183–185) tutkimuksen mukaan 80 % rehtoreista koki työmääränsä liian suureksi

ainakin joskus ja kolmannes aina. Opettajat olivat myös sitä mieltä, että rehtorin työkenttä on liian

laaja. Lisää haasteita rehtoreille tulee koko ajan itsenäisen päätöksenteon sekä toiminnan ja tulosten

vastuun myötä. Tämä lisää työn rasittavuutta. Rehtorit haluavat yhä enemmän siirtyä ennenaikaisel-

le eläkkeelle tai muuhun työhön.



11

Työmäärä

Kiire

Asiantunti-
joiden
johtaminen

Henkilöstöön
liittyvät asiat

Oppilashuolto

Tieto ja taito
vaatimukset

Vaikutusvalta

Tiedonkulku

Koulutus

Myönteinen
palaute

Ihmissuhteet

Tuki: esimie-
heltä, kolle-
galta, työyh-
teisöltä

Toimenkuvan
selkeys ja
motivoivuus

Kuvio 2 Rehtorin työssä jaksamiseen vaikuttavat tekijät (Vuohijoki 2007, 184)

Kuvion teoreettisena lähtökohtana Vuohijoki (2007) on pitänyt Siegristin (1996) kaksimuuttujaista

teoreettista mallia (effort-reward imbalance). Malli perustuu kahteen työn ominaisuuksia kuvaavaan

muuttujaan. Työssä jaksamisen positiivisia ulottuvuuksia ovat sitoutuminen, energisyys ja ammatil-

linen itsetunto. Rehtorin työn vaatimuksia ovat työmäärä, kiire, asiantuntijoiden johtaminen, henki-

löstöön liittyvät asiat, oppilashuolto sekä tieto- ja taitovaatimukset. Rehtorin voimavaroja ovat vai-

kutusvalta, tiedonkulku, koulutus, myönteinen palaute, ihmissuhteet, tuki esimieheltä, kollegalta ja

työyhteisöltä sekä toimenkuvan selkeys ja motivoivuus. (Vuohijoki 2007, 184–185.)

Rehtorin
työn
vaatimuk-

Rehtorin
työn
voima-

Työssä
jaksami-
nen

Työuupumus

Heikentynyt terveys

Sitoutuminen

Energisyys

Ammatillinen
itsetunto
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Rehtorin työ kuormittuu ja siihen voidaan vaikuttaa rekrytoimalla avustavaa henkilöstöä ja lisää-

mällä soveltuvaa täydennyskoulutusta. Rehtorien yksinäisyyden kokemusta voidaan lievittää kolle-

giaalisella yhteistyöllä. (Taipale 2006.)

Työntekijänsitoutuminen, energisyys ja ammatillinen itsetunto riippuvat työn vaatimusten ja voi-

mavarojen välisestä tasapainosta. Mallissa on keskeistä työelämän vaihdon vastavuoroisuus. Erityi-

sen stressaaviksi koetaan tilanteet, jolloin työntekijä sijoittaa työhön paljon, mutta saa siitä vain

vähän. Siegristin (1996) mukaan epätasapaino tuottaakin negatiivisia ilmentymiä, kuten työuupu-

mus ja heikentynyt terveys (ks. kuvio2). (Vuohijoki 2007, 184–185.)

Juusenaho (2007, 166) esittää amerikkalaisten tutkijoiden (Snyder, Acker-Hocevar& Snyder 2000,

315-329) kokoamat kuusi teesiä rehtoreiden avuksi:

1. Kehitä kuunteleva ja osallistuva asenne.

2. Poista epävakaisuutta informaatiolla.

3. Rakenna työryhmiä, työpareja ja verkostoja.

4. Odota itseohjautuvuuden lisääntyvän.

5. Vaali uusien systeemien kehittymistä.

6. Vaali vanhaa, hoida uutta.

2.1. Johtamisroolit

Johtamisrooliteoriat pyrkivät johtamisroolien hallintaan. Minzberg (1973) on jakanut johtamisroolit

seuraavasti: 1. henkilösuhderoolit, 2. informaatioroolit, 3. päätöksentekoroolit. Nämä lomittuvat

toisiinsa eivätkä ole erotettavissa empiirisellä tasolla. Johtamisrooleja voidaan kuitenkin pitää joh-

tamistoiminnan ulottuvuuksina, jotka vaihtelevat tilanteen, organisaation sisäisten ja ympäristöön

liittyvien tapahtumien mukaan. (Ojala 2007, 131–133.)

Oppilaitoksilla tulee olla oma päätöksenteko ja toiminta, jotta palvelu saadaan toteutettua. Tämä

perustuu professionaalisille arvostuksille ja toimintatavoille. Koulujen toimintaa ohjaavia vaatimuk-

sia ovat mm.: 1. professionaaliset arvot, normit ja standardit, 2. julkisesti muotoutuneet tavoitteet ja

toiveet, 3. vaatimus taloudellisessa mielessä tehokkaasta ja vaikuttavasta toiminnasta. sekä 4. oppi-

laiden, vanhempien ja muiden sidosryhmien intressit. (Ojala 2007, 137–141.)
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KuntaSuomi-2004 – tutkimuksen yhteydessä rehtoreilta kysyttiin heidän tärkeimpiä tehtäviä. Tu-

lokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1 Rehtorin tärkeimmät tehtävät (Ojala 2007, 144).

Lukuvuosi 1998/99 Lukuvuosi 2001/02

1. Taloudellinen suunnittelu, johtaminen ja pää-

töksenteko

1. Opetuksen kehittämistehtävät

2. Toiminnan ja opetuksen arviointi 2. Toiminnan ja opetuksen arvi-

ointi

3. Omat opetustehtävät 3. Toiminnasta tiedottaminen

4. Tutkimus- ja opetuksen kehittämistehtävät 4. Hallinnolliset johtamis- ja esi-

miestehtävät

5. Hallinnolliset esimies- ja virkamies tehtävät 5. Taloudellinen suunnittelu ja

seuranta

Rehtorikyselyn perusteella voidaan sanoa, että taloudellinen suunnittelu, johtaminen ja päätöksen-

teko ovat menettäneet merkitystään. Opetuksen kehittämistehtävä ja tiedottaminen on sen sijaan

tullut entistä tärkeämmäksi. Toiminnan ja opetuksen arviointi on molempina lukuvuosina ollut toi-

seksi tärkein rehtorin tehtävä ja rehtorin oma opetustehtävä on pudonnut pois tärkeimpien tehtävien

joukosta. (Ojala 2007, 144.)

Johtamisroolit, jotka ovat tulleet tärkeämmiksi, kytkeytyvät koulun sisäiseen pedagogiseen kehittä-

miseen ja arviointiin sekä tiedottamiseen ja hallintotehtäviin. Nämä johtamisroolit ovat kaikkein

tärkeimmät tehtäväkokonaisuudet. Vähäisempi merkitys näytti olevan henkilöresurssien kehittämi-

sellä, henkilöstön täydennyskoulutuksella sekä lisäresurssien hankkimisella. Myös luottamustehtä-

viin osallistuminen koettiin vähemmän tärkeäksi, kun se vielä 1980 ja 1990-lukujen tutkimuksissa

oli ollut selvästi merkittävämpi. (Ojala 2007, 144–147.)

Koulun koosta riippumatta voidaan sanoa, että opetuksen kehittämistehtävä ja arviointitehtävä ovat

rehtorin työssä tärkeitä. Kun taas koulukokoon yhteydessä ovat hallinnolliset johtamis- ja esimies-

tehtävät sekä rehtorin oma opetustehtävä. Koulukoon kasvaessa hallinnolliset johtamistehtävät ko-
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rostuvat, sillä suurempi oppilas- ja henkilöstömäärä vaativat koordinointia enemmän. (Ojala 2007,

144–147.)

Erätuuli ja Leino (1992, 6) viittaavat Owensiin(1987, 155), joka esittelee symbolisen vallan käsit-

teen koulun johtamisessa. Tässä mallissa johtajalle on ominaista luoda hyväksyttävä visio koulun

hyvästä toiminnasta henkilökunnalle ja toteuttaa tämä visio. Symbolinen koulun johtaja pyrkii te-

kemään selväksi sen, että mikä on opettajan tekemän työn suhde siihen mitä heidän pitäisi tehdä.

Tällöin johtaja pyrkii ohjaamaan opetustyön kehittymistä sekä ajan ja muiden resurssien käyttöä.

Hän kertoo muille, mikä on tulevaisuuden kannalta tärkeää koulun kehittymiselle.

Edellä mainittuja ideoita alettiin koulun johtamisessa kehittää etenkin Yhdysvalloissa. Koulutuksen

lähtökohtana oli, että tutkimusten mukaan johtaminen ei ollut enää synnynnäistä kyvykkyyttä vaan

siihen voitiin vaikuttaa koulutuksella (ks. Simon 1947, Stodgill 1948). Tällöin hyvän johtajakäyt-

täytymisen kriteereiksi muodostuivat oppilaiden koulusaavutukset mitattuna standardoiduilla mitta-

välineillä. (Erätuuli ja Leino, 1992, 6-7.)

Erätuuli ja Leino (1992, 7-12) kuvaavat Smithin ja Andrewin (1989, 17–21) esittämän tehokkaan

koulun johtajakuvauksen neljä ulottuvuutta:

1. Johtaja resurssien hankkijana

2. Johtaja opetusresurssina

3. Johtaja kommunikoijana ja

4. Johtaja näkyvänä läsnäolijana.

Ensimmäiseen ulottuvuuteen kuuluu, että johtaja osoittaa ajan ja muiden resurssien tehokkaan käy-

tön. Resursseihin kuuluu inhimilliset voimavarat esimerkiksi opettajien vahvuudet ja heikkoudet.

Johtaja osoittaa muutoksen hallinnan taidon jatkuvan suunnitteluprosessin avulla ja sekä toteutta-

malla välttämättömät muutokset koulun sisällä. Samalla johtaja luo yksilöihin ja ryhmiin osallistu-

van tunteen. Johtaja osoittaa pystyvänsä motivoimaan henkilökunnan.

Toinen ulottuvuus suuntaa opetuskäytäntöön ja siinä tukee esille taito, mikä johtajalla on, kun vali-

taan opetusstrategioita ja kehitetään opetusohjelmia. Johtaja vahvistaa sopivia opetusstrategioita ja

ohjaa henkilökuntaa käyttämään niitä. Johtaja käyttää oppilaiden koulusaavutuksia suoraan opetus-

ohjelmien arvioinnissa.
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Kolmas ulottuvuus painottaa johtajan merkitystä tiedon välittäjänä. Tämä kattaa sekä viestintä- ja

keskustelutaidot että ryhmätyöskentelyn osaamisen, organisoinnin ja johtamisen. Johtaja arvioi ja

käsittelee muita tehokkaasti. Johtaja puhuu ja kirjoittaa selkeästi. Johtaja hallitsee taitavasti ristirii-

tojen selvittelyä. Johtaja käyttää ryhmäprosesseja henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden kanssa

ja osoittaa pystyvänsä toimimaan työryhmien jäsenenä.

Neljä ulottuvuus johtajan näkyvä läsnäolo sisältää aktiivisen mukanaolon kehittelyssä ja kehittely-

suunnan demokraattisen pohdinnan. Johtaja työskentelee yhteistoiminnallisesti henkilökunnan ja

laajemman yhteisön (kunnan tms.) edustajien kanssa selkeiden tavoitteiden kehittämiseksi. Johtaja

on tavattavissa koululla henkilökunnalle, oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Edellä mainitut neljä ulottuvuutta voidaan vielä tiivistää seuraaviin ryhmiin: suunnittelija ja organi-

soija (asiakeskeisyys), opetuksen ohjaaja ja kehittelyn tukija, kommunikoija ja ilmapiirin luoja (ih-

miskeskeisyys) sekä näkyvä läsnäolija. Luokat ovat hieman päällekkäisiä, mutta kuvausjärjestelmä

sopii hyvin koulun johtamista koskevien tärkeiden näkökulmien kartoittamiseen johtajan näkyvän

toiminnan osalta. (Erätuuli ja Leino 1992, 7-12.)

Erätuuli ja Leino (1992, 7-12) vertailevat edellistä koulun johtamisen kuvausta Ruohotien (1990,

57–58) esittämään kannustavan johtamistaidonkuvaukseen. Tähän kuuluu:

1. ohjaava ja osallistava johtamistapa, missä esimies auttaa alaisia parantamaan työsuorituksiaan,

käyttää hyväksi alaisten asiantuntemusta, pyrkii ratkaisemaan ongelmia yhdessä alaisten kanssa ja

ottaa huomioon alaisten ehdotukset ja toiveet.

2. suoritukseen orientoiva johtamistapa, jolloin esimies kannustaa alaisia hyviin suorituksiin ja pitää

yllä korkeita suoritustasovaatimuksia.

Kannustava johtaminen korostaa johtajan osallistavaa, motivoivaa ja läheistä näkökulmaa. Moti-

vointi huomio sekä ulkoiset kannusteet (kuten palkkiot, tuki ja kiitokset) että sisäiset tekijät (kuten

työn palkitsevuus onnistumisena, monipuolisen ja kehittämisen arvoisena). Parhaimmat johtajat

ovat sekä kannustavia että ohjaavia. Nämä näkökulmat tulevat jossain määrin esiin myös Smithin ja

Andrewsin kuvausjärjestelmästä, mutta siinä on lisäksi muitakin osatekijöitä. (Erätuuli ja Leino

1992, 7-12.)
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Koulun pedagoginen johtaminen on aktiivista kannustusta, tukemista ja koulun ulkopuolelta tulevi-

en suunnanmääritysten tulkintoja vallitsevissa olosuhteissa. Monien koulun kehittäjien (ks. esimer-

kiksi Greenfield 1986) korostamia näkökohtia on johtajan oma tarve kasvuun ja koulun muun hen-

kilöstön vastaavan kasvun tukeminen. Tämän näkökulman perustana on ajatus, ettei organisaatiolla

ole mitään ontologista olemassaoloa ilman organisaation jäsenten antamaa yhteisölleen antamaa

merkitystä. (Erätuuli ja Leino 1992, 7-12.)

Erätuulen ja Leinon (1992, 34) tutkimustulokset osoittavat, että suomalainen rehtori eroaa merkittä-

västi kirjallisuudessa esitetystä yhdysvaltalaisesta kollegastaan. Suomalainen rehtori painottaa hal-

lintotehtäviä, korostaa yhteistyöhenkeä ja on näkymätön virkamies, joka jättää pedagogisen kehitte-

lyn opettajankunnalle. Hän käyttää paljon aikaa hallintosektorille ja on tavallaan opettajakunnan

luottamusmies. Hänellä on pyrkimys saada koulusta paikka, missä opettajat ja oppilaat viihtyvät.

Tutkimustulosten mukaan rehtori painotti työssään eniten toiminnan organisointia (työn aikataulu-

tus, tehtävien delegointi). Toiseksi eniten painotusta oli tiedonkulun ja ihmissuhteiden hoitamisessa.

Opetuksen kehittämistä tai johtajan näkyvää roolia koulunsa kehittäjänä ei juurikaan painotettu reh-

torien keskuudessa. (Erätuuli ja Leino 1992, 20–33.)

Mustosen (2003a) mukaan koulun tavoitteet perustuvat yhteiskuntapoliittisiin päämääriin. Tutki-

muksessaan hän määritteli koulun johtamisen perustekijöiksi (kuva 1) organisaation, yksilön, yh-

teiskunnan, resurssit, tavoitteet, tulokset ja arvioinnin. Koulun johtamiseen vaikuttavia tekijöitä

olivat mm. rehtorin koulutus, rooli, asema ja toimintaedellytykset sekä koulun tavoitteet ja resurssit.

Rehtorin työhön kuuluu monia toisistaan poikkeavia tehtäviä. Työ on impulsiivista eikä voi tietää

mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Rehtorin rooliin liittyy odotuksia ja vaatimuksia, jotka tulevat

ulkopuolelta sekä itse asetettuja vaatimuksia. Rehtorilta odotetaan taitoja, jotka liittyvät hallintoon,

ihmissuhteisiin, opetukseen, kasvatukseen ja koulun kehittämiseen. Tulevaisuudessa lisääntyy myös

taloushallintoon ja pedagogiseen kehittämiseen liittyvä osaaminen. Tällä hetkellä suurin osa rehto-

rin työajasta kuluu asioiden johtamiseen. Opettajat odottavat kuitenkin ennen kaikkea ihmisten joh-

tamista. Yhteiskunnan, yksilön tai organisaation tavoitteet saattavat olla paitsi erilaiset myös ristirii-

taiset. (Vuohijoki 2007, 174.)

Koulun johtamisessa ei riitä, että rehtori tuntee erilaisia johtamisteorioita ja johtamistyylejä. Hänen

tulee osata valita tilanteeseen sopiva lähestymistapa. Vulkko (2007, 112) on esittänyt Golemanin
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(2002) luokittelemia erilaisia johtamistyylejä, jotka ilmentävät miten johtaja pystyy säätelemään

omia tunteitaan ja vaikuttamaan muiden tunteisiin. Golemanin tutkimusten mukaan hyvä johtaja

käyttää kaikkia johtamistyylejä joustavasti tilanteen mukaan. Ei siis ole yhtä ainoaa hyvää johtamis-

tapaa tai johtajan profiilia tai persoonaa. Kiinnitetään huomiota johtajana kehittymisen dynamiik-

kaan, johtaja ja ympäristö ovat jatkuvan muutos- ja kehitysprosessin alaisia.  Ympäristön muutokset

edellyttävät johtajien kehittymistä. (Vulkko 2007, 112–113.)

2.2. Rehtori koulun kehittäjänä

Kosunen (2006, 199) toteaa, että Fullan (2005, 8-9) korostaa johtajuuden merkitystä avaintekijänä

koulun kehittämisessä. Fullanin mukaan kehittäminen on järjestelmän kykyä paneutua jatkuvasti

kehittämishaasteisiin sopusoinnussa inhimillisten arvojen kanssa. Hyvällä johtajalla on johtotiimi,

jonka kanssa tuotetaan strategiset tavoitteet ja pyritään jatkuvaan, kestävään organisaation kehittä-

miseen. Johtajan onnistumista ei Fullanin mielestä mittaa vain oppilaiden oppimistulokset, vaan se,

kuinka rehtori tuottaa uutta johtajuutta lisäämällä opettajien kehitysmyönteistä ajattelua.

Haasteellisen johtamisesta tekee organisaatioiden monikerroksisuuden hallitseminen ja erilaisten

ihmisten kanssa työskenteleminen. Organisaatio- ja toimintakulttuuri määrittävät ne pätevyysalueet,

jotka vaaditaan johtamisen onnistumiseen. Johtajan tulee hallita useita pätevyysalueita. Näitä ovat

Ruohotien (1985, 15, 1993, 297–298) ja Their:n (1994, 63–67) mukaan:

1. Kognitiivinen pätevyys, johon kuuluu teoreettiset tiedot, käytännön taidot ja eri tekniikoiden

tunteminen.

2. Affektiivinen pätevyys ohjautuu tunteista käsin ja painottaa mm. tahtoa, kestävyyttä, muutosha-

kuisuutta, riskinottotaipumusta, stressinsietokykyä ja kärsivällisyyttä.

3. Sosiaalinen pätevyys on yhteistyökykyä ja yhteistoimintaa muiden kanssa.

4. Persoonallisuuteen perustuvaa pätevyyttä tarvitaan myös muiden kanssa toimiessa.

5. Tiedollisesti luova pätevyys on kykyä tuottaa uusia näkökulmia ja ratkaisumalleja.

6. Pedagogis-kommunikatiivinen pätevyys tuottaa, välittää ja vastaanottaa tietoa.

7. Hallinnollinen pätevyys on taitoa hallita, suunnitella, hahmotella rakenteita sekä organisoida.

8. Strateginen pätevyys on kyky eritellä, määritellä ja priorisoida päätösten, menestyksen ja hyvien

tulosten edellyttämiä toimenpiteitä.

9. Simultaanikapasiteetti on kyky työskennellä useiden kysymysten ja tehtävien kanssa samaan

aikaan. (Mustonen 2003b, 51.)
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Tärkeimmät rehtorin työhön liittyvät pätevyydet ovat sosiaalinen, persoonallisuuteen perustuva,

pedagogis-kommunikatiivinen ja hallinnollinen pätevyys. Pelkkä valmiiden ratkaisutapojen ja toi-

mintamallien hallinta ei siis riitä rehtorin työssä, vaan yhteistyö- ja organisointitaitoja tarvitaan.

(Mustonen 2003b, 51.)

Erätuulen ja Leinon (1992, 5) mukaan koulun kehittämisen kokeilut ja tutkimukset ovat osoittaneet,

että kehittämisen tärkein komponentti on henkilökunnan ammatillinen kehittäminen. Tutkimukset

osoittavat myös, että koulun johtajan on mahdollista vaikuttaa tähän. Suomessa tämä on melko uusi

asia ja rehtori suhtautuvat kunnioittavan varovasti opettajaan aineensa asiantuntijana ja varovat

puuttumasta aineen opetuskysymyksiin. Opettajan ammatillinen kehittäminen on näin pidetty opet-

tajan yksityisasiana. Tämä suhtautuminen on kuitenkin este muutoksille ja koulun kehittämiselle.

Ojalan (2007, 144–147) mukaan johtamisen ja hallinnon kannalta merkityksellisiä ovat yhdistetyt

peruskoulut (eli yhtenäiskoulut), jotka ovat suuria kouluja. Oppilasmäärä kasvaa ja toimipisteitä

saattaa olla useita, jolloin organisointi tulee monimutkaisemmaksi. Ja henkilöstömäärän kasvaessa

johtaminen etääntyy ja siitä tulee laitosmaisempaa. Tuntuma perusopetuksen prosessiin saattaa

etääntyä. Kehityksen myötä rehtorin hallinto- ja johtamisosaamiselle sekä täydennyskoulutukselle

tulee paineita. Koulun kehittämisessä tulisi pyrkiä kohti jaettua, osallistavaa johtajuutta. Tällöin

koko henkilöstö otetaan mukaan laadun ja koulun kehittämistyöhön vastuuttamalla yksilöitä.

Osallistava johtajuus pohjautuu oppivaan oppilaitosyhteisöön, missä korostuu oppimisen kautta

toteutuva asiantuntijuuden kehittyminen. Tällöin edistetään henkilöstön asiantuntijuuden kehittä-

mistä. Laatu ja osaaminen nostetaan keskeisiksi toimintaa ohjaaviksi tekijöiksi. Tähän pyritään ar-

vojen ja oppilaitoskulttuurin johtamisen kautta. (Ojala 2007, 150–151.)

Jaettu, osallistava johtajuus tekee rehtorin roolin aktiivisemmaksi, tavoiteorientoituneemmaksi ja

visioivammaksi. Yhteisöllinen johtajuus tarkoittaa, että koko henkilöstö otetaan mukaan opetuksen

laadun ja koulun kehittämistyöhön yksilöitä vastuuttamalla ja saavutuksista palkitsemalla. (Ojala

2007, 150–151.)

2000-luvulla koulun toiminnan pedagoginen kehittäminen tulee tutkimushavaintojen mukaan ole-

maan merkittävä johtamisen alue. Lisäksi tutkimushavainnot osoittavat, että hallinnon ja talouden

kokonaisuudet tulevat säilyttämään merkityksensä. Tärkein tulee kuitenkin olemaan opetuksen pe-
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dagoginen johtaminen ja kehittäminen.  Pedagoginen johtamisrooli lisää opetuksen merkitystä kou-

lun ydintehtävänä. Tämä on tärkeää sekä pienissä että suurissa kouluissa. (Ojala 2007, 144–147.)

Tällä hetkellä Suomessa pyritään koulujen ja oppilasmäärien kasvattamiseen. Pyrkimyksenä on

kouluyksiköiden toiminnallinen tehokkuus ja opetustarjonnan lisääminen. Oppimisen laadun ja pe-

dagogisen johtamisen kannalta pieni tai keskisuuri koulu voisi olla kuitenkin parempi vaihtoehto.

(Ojala 2007, 150–151.)

3. Organisaatiomuutos ja Muutosjohtaminen käsitteenä
Muutosjohtamisella tarkoitetaan niitä järjestelmällisiä toimia, joilla organisaatiossa varaudutaan

muutokseen ja pyritään hallitusti muuttamaan omaa toimintaa (Valtionhallinnon tietoturvallisuuden

johtoryhmä 2006).

Muutosjohtajan pitää sietää epävarmuutta ja sopeutua henkilökohtaisesti jatkuviin muutok-

siin(Juppo 2005:2). Jotta muutos voidaan toteuttaa, johtajan pitää sitoutua itse vahvasti muutoksen

tavoitteisiin ja toteutukseen, pitää saada kaikki mukaan ja muistuttaa asiasta tarpeen mukaan. In-

formaation välittäminen henkilöstölle mm. muutoksen etenemisestä ja viivytyksistä on tärkeää.

Myös tavoitteiden tarkistuksista on hyvä kertoa. Palkitseminen on myös yksi keino edesauttaa muu-

toksen etenemistä. (Huuhtanen, P 1994.) Johtajalla pitää olla kyky hallita monimutkaisia yhteiskun-

nallisia rakenteita (Juppo 2005:2).

Muutosprosessi voidaan toteuttaa ja johtaa mm. käskyttämällä, prosessina tai yrityskulttuurin muu-

toksen kautta. Prosessina toteuttaminen tarkoittaa, että muutoksen toteutusprosessin ohjaaminen

tapahtuu yhteistyöllä. Johdolla on tällöin yhteisymmärrys muutoksen sisällöstä. Yrityskulttuurin

muutoksessa luodaan yhteiset perusarvot ja sitoutetaan koko henkilöstö muutokseen tai uskotaan

johtajien kykyyn löytää sopivat muutostavat. (Santalainen & Huttunen 1993, Juppo 2005:2.) Jupon

(2005:2) mukaan paras johtamistapa voisi kuitenkin olla näiden yhdistelmä.

3.1. Muutoksen johtaminen julkisella sektorilla

Stenvall ja Virtanen (2007) kokoavat futurologi John Naisbitin näkemyksiä ja toteavat, että hän oli

merkittävässä asemassa myös muutosjohtamisen näkökulmasta. Naisbitt uskoo, että muutosajattelu
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on lähivuosina keskeisessä asemassa ihmisten ajattelussa. Naisbitin ohjeena kaikille muutoksen

tekijöille yksilöinä, työyhteisöissä, valtioina on: ” älä mene liian kauaksi paraatin eteen, koska sil-

loin on suuri vaara, etteivät muut enää koe sinua paraatissa mukana olevaksi.”

Muutokset voivat olla isoja tai pieniä, ne voivat kohdistua yksittäisiin toimintatapoihin tai koko

organisaatiokulttuureihin. Organisaatioiden johtamiselle ja hallinnolle tulee ajankohtaisia haasteita

es. globalisaatiosta, jäykät organisaatiorakenteet pitäisi muuttaa joustaviksi tiimi- ja verkostomuo-

toisiksi organisaatioiksi, palvelujen digitalisointi, uusi kommunikaatioteknologia ja kestävä kehitys

ja yhteiskuntavastuu (es Clegg 2003). (Stenvall ja Virtanen 2007, 18–23.)

Organisaatiot ja muutosjohtajat ovat suurten ajankohtaisten haasteiden edessä. Tulevaisuuden tieto-

yhteiskunnassa asiantuntijan tule uskaltaa ihmetellä, ottaa älyllisiä riskejä ja vaihtaa ajatuksia mui-

den kanssa. Haasteita lisää vielä työelämässä käynnissä olevat muutokset, kuten henkilöstön ikään-

tyminen jatkuvan uudelleenkouluttautumisen vaatimukset, paineet työntekijöiden kyvystä muuntau-

tua erilaisten tehtävien hoitamiseen, erilaiset työn tekemisen mallit (etätyö, verkostot, projektit)

sekä uusi kommunikaatioteknologia. Julkisen sektorin haasteina näyttäytyy eritoten palvelujen laa-

tuun ja saatavuuteen kohdistuvat asiat sekä johtamiskäytäntöjen vanhakantaisuus. (Stenvall ja Vir-

tanen 2007, 18–23.)

Stenvall ja Virtanen (2007) viittaavat organisaatioteoreetikkoihin Haridimos Tsoukasiin ja Robert

Chianiin (2005) todetessaan, että organisaatioiden muutosjohtamisessa törmätään aina kysymyksiin

muutosten todentamiseen ja tiedostamiseen. Organisaatiomuutosten yhteydessä harvoin oivalletaan

pohtia muutosten heijastusvaikutuksia mikrotason toimintaan, kuten yksittäisten ihmisten työoloihin

ja – prosesseihin. Tärkeää olisi siis pohtia, miten muutokset näyttäytyvät yksittäisten työntekijöiden

ja eri työntekijäryhmien näkökulmasta ja mitkä ovat yksittäisten työntekijöiden muutoskokemukset.

Muutoksia tulisi tarkastella juuri mikrotasolta alkaen, tällöin kysymyksiksi nousevat, miten muu-

toksia viedään läpi. Tärkeää on myös muistaa, että muutokset eivät aina ole sitä, mitä niillä on ha-

luttu saada aikaan ja tavoitteet saattavat olla epärealistisia. (Stenvall ja Virtanen 2007, 18–23.)

Muutokset näyttävät organisaation sisältä hyvin erilaisilta kuin ulkopuolelta. Muutokset voidaan

kokea toistaan seuraaviksi aikakatkelmiksi, joiden sisäistä logiikkaa ei ulkopuolelta voi tunnistaa,

tätä kutsutaan synoptiseksi organisaatiomuutokseksi. Episodimaisuuden ratkaisu voisi olla, että

muutoksen kaoottisuus hyväksytään, muutos ei aina etene suunnitelmien mukaisesti. (Stenvall ja

Virtanen 2007, 18–23.)
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Stenvall ja Virtanen (2007, 18–23) toteavat Kai Ovaskaiseen ja Pekka Poutaseen (2006) viitaten,

että kuntasektorin johtaminen on ollut viime vuosina muutosjohtamista ja se on enemmän tai vä-

hemmän epäonnistunut. Epäonnistuminen on seurausta siitä, että henkilöstön kokemuksille ei ole

annettu painoarvoa ja tästä syystä henkilöstö ei sitoudu muutosiin. Toinen syy sitoutumisen puut-

tumiseen on se, että henkilöstö huomaa, että oman organisaation johto ei osaa viedä muutoksia läpi.

Opetuksena on: muutoksen tarpeet tulee perustella ja muutoksen aikaiseen viestintään, tiedonkul-

kuun ja luottamuksen rakentamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Stenvall ja Virtanen (2007, 18–23) otaksuvat, että yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin orga-

nisaatiot eivät juurikaan eroa toisistaan muutoskyvykkyyden- ja halukkuuden osalta. Muutosproses-

sien haasteet ja ongelmat ovat kaikilla sektoreilla samankaltaiset.

Muutosten taustatekijät ovat erilaiset julkisella sektorilla kuin vastaavista yksityisellä sektorilla.

Ulkoiset paineet ovat julkisella sektorilla vähäisemmät ja se on tottumaton muutoksiin. Tästä johtu-

en julkisen sektorin muutokset tapahtuvat hitaammin kuin yksityisen sektorin muutokset. Hitaus voi

johtua myös huonoista suhteista sidosryhmiin ja johtajuuden puutteesta. Henkilöstöä ei myöskään

oteta mukaan päätöksentekoon eikä uskalleta ottaa riskejä. (Juppo 2005:2.)

Julkisen sektorin organisaatioita muutettaessa tulee ottaa huomioon toiminnan ja päätösten poliitti-

suus, muutoksen sosioekonomiset vaikutukset sekä hallinnon erityispiirteet. Muutoksen johtaminen

painottuu yleensä tiettyyn organisaatioon, tilanteeseen tai ympäristöön, siksi on tärkeä tietää, minkä

tyyppisestä organisaatioista on kyse. Julkisten organisaatioiden toimintaa ohjaa yhteiskunnan in-

tressi, lakisääteisyys, budjettirahoitus, päätöksenteon muodollisuus, jatkuvuus, toiminnan vähäinen

vapaus ja julkisuusperiaate. Julkisella sektorilla vaikuttavuuden kriteerinä on yleinen etu. (emt.)

Julkisella sektorilla johtamista ohjaavat hallinto- ja virkamiesoikeudet sekä oikeusturva. Julkinen

hallinto on muodollinen ja virkamiehillä on tarkat toimivaltarajat. Päätöksentekoprosessit ovat hitai-

ta.  Johtaminen julkisella sektorilla on sidoksissa yhteisön historiaan sekä taloudellisesti että poliit-

tisesti. Johtamista rajoittaa lisäksi demokratian vaatimus, objektiviteetti, yhdenvertaisuus ja oikeus-

turvan vaatimukset. Johtaja vastaa tuottavuudesta toimintayksikössä, henkilöstön hyvinvoinnista ja

yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Usein johtaja on asiantuntija, jolla ei ole tuntemusta henkilös-

tö- ja taloushallinnosta. (emt.)
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Tämän päivän julkisjohtajalla on samoja tehtäviä kuin ennenkin, tehtävät kuitenkin painottuvat eri

tavalla muuttuneissa olosuhteissa. Tehtäviin kuuluu toiminnan ohjaus ja materiaalisten resurssien

ohjaus sekä henkilöstöohjaus, johon kuuluu lisäksi pätevän työyhteisön luominen ja kehittäminen,

henkilöstön aktivointi, motivointi, valvonta, viestintä ja organisaatiolojaalisuuden ylläpito. (emt.)

Mustosen (2003a) mukaan rehtorit arvostavat eniten työsuunnitelmien, työjärjestyksen, talousarvi-

on, opetussuunnitelman ja tavoitteiden tekemistä. Henkilöstöjohtamiseen liittyviä tehtäviä rehtorit

eivät koe tärkeiksi. Vuonna 1994 on tehty opetussuunnitelmauudistus, jonka mukaan opetussuunni-

telmat ovat koulukohtaisia. Tämän vuoksi opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen suunnittelua, kehit-

tämistä sekä arviointia voidaan pitää rehtorin keskeisimpänä tehtävänä.

Muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää, kuinka hyvin se kyetään perustelemaan henkilöstölle,

sillä henkilökohtaiset intressit ovat mukana myös muutosprosessissa. (Juppo 2005:2). Erittäin tär-

keää on osoittaa henkilöstölle muutoksen välttämättömyys ja kiireellisyys (Vartola 2006). Johtajan

on ensin itse sitouduttava muutokseen ja kantaa vastuu päätöksistä. Johtajan pitää kyetä organisoi-

maan muutosprosessi toimivaksi kokonaisuudeksi. Johtajan sitoutumista muutosprosessiin julkisella

sektorilla saattaa kuitenkin vähentää poliittisen johdon vaihtuvuus. Johtajia tuetaan mm. johtamis-

koulutuksella ja asiantuntijapalveluilla. (Juppo 2005:2.)

Päätösvaltaa on siirretty koulun johdolle. Koulun kehittämisen ja tavoitteiden toteutumisen päävas-

tuun siirtyminen koulun johdolle lisää johtajan vastuuta tuloksista. Kun rehtoreilla on kokonaisvas-

tuu koulun toiminnasta ja tavoitteiden saavuttamisesta, voidaan myös olettaa, että tavoitteet saavu-

tetaan paremmin. (Mustonen 2003a.)

Koulun itsenäinen päätöksenteko ja vastuu lisäävät rehtorin työn vaikeutta ja rasittavuutta. Ojanen

(1985, 31) on listannut rehtorin työn pahimmat stressitekijät, joita voidaan pitää samanlaisina myös

nykyään:

1. suostuminen valtion ja kunnan kouluorganisaatiota koskeviin sääntöihin ja koulutuspolitiikkaan

2. kokouksiin tuntuu kuluvan liian paljon aikaa

3. raporttien ja papereiden ajoissa tekeminen

4. yleisen hyväksymisen saavuttamispyrkimys ja yritys saada taloudellista tukea koulun ohjelmien toteuttamiseen

5. opettajien ja vanhempien välisten konfliktien ratkaisuyritykset

6. oman koulun opettajien arvioiminen
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7. päätösten tekeminen koskien tuttuja ihmisiä

8. työpaine ei hellitä normaalin päivätyön puitteissa

9.  äärimmäisen korkeiden standardien asettaminen omaan suoriutumiseensa ja itseensä henkilönä

10.  puhelimen aiheuttamat keskeytykset (Mustonen 2003a.)

Hyvä johtaminen ja koulujen toiminnan kehittyminen edellyttävät, että rehtorit voisivat jakaa johta-

juutta ja vastuuta mm. projektien avulla. Työskenteleminen yhdessä, suunnitteluvastuun ja toteut-

tamisen jakaminen tekevät johtamisesta helpomman ja tehokkaamman. Opettajat saadaan paremmin

sitoutumaan päätöksiin, kun saavat itse olla niitä tekemässä. (Mustonen 2003a.)

Mustosen (2003a) mukaan rehtorit pitävät turhana osallistumista koulua koskevaan tutkimustyöhön,

sillä tutkimus ja käytännön koulutyö ovat heidän mielestään kaukana toisistaan. Koulua johdetaan

asiantuntijaorganisaationa. Jotta koulu kehittyisi oppivaksi organisaatioksi, pitäisi hallinnon ja opet-

tamisen vuorovaikutuksen laajentua siten, että rehtorit ja opettajat tekisivät kehittämistyötä yhteis-

työnä.

3.2. Muutoksena peruskoulun yhtenäistäminen

Perusopetukseen liittyvää lainsäädäntöä sisältyy Suomen Perustuslakiin: PL 16§, Sivistykselliset

oikeudet. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuutta säädetään lailla:

Perusopetuslaki 101, 9§:n mukaan perusopetus on laajuudeltaan yhdeksänvuotinen. 3§:ssä sääde-

tään opetuksen järjestämisen perusteista: opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä pe-

rusteita siten kuin tässä laissa säädetään. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten

mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (Suomen Laki , 2005.)

Nykyisin peruskoulu jaetaan yleisesti 1-6 luokkien kouluihin ja 7-9 luokkien kouluihin.

Peruskoulun jako ala- ja yläasteeseen on ollut voimassa peruskoulun perustamisesta lähtien. Alusta

alkaen kuitenkin korostettiin, että lapset siirtyvät yläasteelle vaikeassa kehitysvaiheessa, mutta ylä-

asteella huolehtiminen lapsista vähenee, sillä joka aineessa on eri opettaja eikä luokanvalvojakaan

ehdi huolehtia kaikista oppilaidensa tarpeista. (Pietilä 2001, 3.)

Vuonna 1999 peruskoululakia uudistettiin poistamalla hallinnollinen jako ala- ja yläasteen väliltä,

jolloin tuli mahdolliseksi mm. vuosiluokkiin sitomaton opetus. Tätä tukee edelleen vuonna 2001

sovittu tuntijakouudistus, jotka otetaan kunnissa käyttöön portaittain. Koulukohtaiset opetussuunni-
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telmat otettiin käyttöön vuonna 2003.  Tuntijaon pohjalta tehdyt opetussuunnitelmat tukevat edel-

leen siirtymistä kokonaisopetukseen. (Yhtenäinen perusopetustoimikunta 2003, 4-5.)

Perusopetuslaki ja -asetus tekevät mahdolliseksi opetuksen joustavuuden, yksilöllisen oppimisen,

valinnaisuuden ja yhteistyön. Toiminnan edellytyksenä on kuitenkin opettajien sitoutuminen uudis-

tuksen toteuttamiseen, myös kunnan tai muun opetuksen järjestäjän pitäisi antaa uudistuksille tilaa,

lisäksi on tärkeää, että oppilaiden vanhemmat tukevat uudistusta. (Yhtenäinen perusopetustoimi-

kunta 2003, 4-5.)

Termit yhtenäinen perusopetus ja yhtenäiskoulu tarkoittavat eri asioita. Yhtenäistä perusopetusta

voidaan järjestää, vaikka koulut sijaitsisivat kaukana toisistaan. Yhtenäiskoulu on hallinnollinen

kokonaisuus ja luokat ensimmäisestä yhdeksänteen toimivat samoissa tiloissa (Yhtenäinen perus-

opetustoimikunta 4-5.) Yhtenäinen peruskoulu on paikallinen ratkaisu, eikä sitä edellytetä valtakun-

nallisesti. (Opetusalan ammattijärjestö 2006.) Tutkimus keskittyy nimenomaan yhtenäiskouluihin.

Opetusministeriön 29.10.1996 julkistamassa peruskoulujen kehittämishankkeessa keskeinen asia oli

mm. koulujen yhtenäistäminen. Kokeiluun osallistui kouluja mm. Sodankylästä, Turusta, Imatralta,

Vantaalta ja Jyväskylästä. Yhtenäisen peruskoulun tavoitteena on koulu, missä on kaikkien luokka-

asteiden oppilaat ja opettajat muodostavat yhtenäisen opettajakunnan. (Pietilä 2001, 3-7.) Tämä

vaatii yhtenäistä opetussuunnitelmaa sekä aineenopettajien ja luokanopettajien tiivistä yhteistyötä

(Suomala 2002.) Pietilän (2001, 3-7.) mukaan tavoitteena on lisäksi luoda virikkeellinen yhtenäinen

opiskeluympäristö, missä oppilas voi saada myös tukea tarpeidensa mukaan. Lisäksi opettaja voi

seurata oppilaan kehitystä koulun alkamisesta lähtien ohi pahimman kehitysvaiheen.

Opetusministeriön (1996) kehittämishankkeessa luotiin erilaisia malleja peruskoulun ala- ja yläas-

teen rajan häivyttämiseksi tai madaltamiseksi. Näistä yksi on em. yhtenäinen peruskoulukokonai-

suus. Muita malleja olivat vähitellen kasvava yhtenäinen peruskoulu, hallinnollisesti yhdistynyt

peruskoulu, toiminnallisesti yhtenäinen peruskoulu ja esiopetus koulun hallinnon alaisena. Vähitel-

len kasvava yhtenäinen peruskoulu luotiin luokka-aste kerrallaan. Yläaste ja esiopetus yhdistettiin

ala-asteeseen ja kurottiin niiden väliä umpeen vuosiluokka kerrallaan. Toiminnallisesti yhtenäinen

peruskoulu muodostettiin niin, että koulut olivat hallinnollisesti itsenäisiä, joilla oli omat rehtorit ja

opetussuunnitelmat, mutta toimivat kiinteässä yhteistyössä keskenään. (Pietilä 2001, 7- 13.)
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Yhtenäinen peruskoulu muodostettiin hallinnollisesti yhdistämällä ala- ja yläasteen koulut tai use-

ampi koulu yhden rehtorin alaisuuteen. Päätöksen yhdistämisestä tekee kunnan kouluhallintoviran-

omaiset. (Pietilä 2001, 7-13.) Hallinnollisen päätöksen lisäksi yhtenäistämiseen tarvitaan toiminta-

kulttuurista muutosta. Oppilasta ohjataan jatkuvana kokonaisuutena ensimmäisestä yhdeksänteen

luokkaan yhtenäisen opetussuunnitelman mukaisesti. Myös opettajan rooli joutuu arvioinnin koh-

teeksi. (Tampereen koulutoimi 2000–2003.)

Opetusministeriön (1996) kehittämishankkeessa opetussuunnitelmallisia ratkaisuja oli opetussuun-

nitelmajatkumon ja vuosiluokittain etenevän jatkumon lisäksi oppiaineittain rakentuva yhtenäinen

opetussuunnitelma, aihekokonaisuuksiin perustuva opetussuunnitelma sekä päiväkotien ja koulun

yhteinen opetussuunnitelma. Lisäksi kehittämishankkeessa luotiin erilaisia malleja, joiden avulla

lisääntyvät joustavammat mahdollisuudet opiskella peruskoulussa. Näitä ovat joustava koulunaloi-

tus, jolloin esiopetuksesta voi omien kykyjen mukaan siirtyä ensimmäiselle luokalle jopa kesken

lukukauden. Joustavuutta lisää myös vuosiluokkiin sitomaton opetus, joustavat opetus ryhmittelyt

sekä opiskelun jaksotus ja kurssitus. (Pietilä 2001, 14- 18.)

Kehittämishanke tuotti lisäksi erilaisia toimivia/joustavia malleja opettajien koko pedagogisen tai-

tamisen saamiseksi koko koulun käyttöön. Opettajien vaihtoon liittyviä malleja ovat aineenopettaji-

en ja luokanopettajien opetuksen vaihto peruskoulun alemmilla ja ylemmillä luokilla, työpari- ja

tiimiopettaminen, sama aineenopettaja alemmilta ylemmille luokille ja opettajanvaihtoon liittyvät

palkkausratkaisut. Opettajien vaihdossa kokeiltiin omien aineiden opetusta muillakin luokka-

asteilla, tällöin tehtiin paljon yhteistyötä yliopiston kanssa. Täydennyskoulutuksessa luokanopetta-

jat voivat erikoistua aineenopettajiksi. (Pietilä 2001, 27–30.)

Vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen huomattiin kokeilussa auttavan mm. hitaammin edistyvää

oppilasta, jolloin hänen ei tarvinnut vaihtaa ryhmää tai opettajaa. Lisäksi kahden tai useamman ikä-

luokan opetusryhmässä nuoremmat saavat tukea vanhemmilta oppilailta ja heikommat vanhemmat

oppilaat saavat tukea (kertausta) alemman vuosiluokan opetuksesta. Haitoiksi koettiin se, että uu-

delta opettajalta/sijaiselta kestää kauan oppia toimenkuva. Ryhmäkoot nousivat välillä liian suuriksi

ja osa opettajista koki työmäärän lisääntyneen. (Pietilä 2001, 18-21.)

Yhtenäiskoulussa voidaan parhaiten saavuttaa monia yhtenäiselle perusopetukselle tärkeitä etuja,

kuten madaltaa nivelvaiheen (siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle) ongelmia. Nivel-

vaihetta ei synny, sillä oppilaat ovat koko kouluaikansa samassa koulussa. Stakesin tutkimusprofes-
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sori Matti Rimpelän mukaan tällä tavoin saavutetaan fyysinen, moraalinen ja sosiaalinen jatkuvuus,

joka edesauttaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Lasten ja nuorten kasvamiseen ja opettamiseen tuo-

vat uusia mahdollisuuksia mm. lisääntyvä oppilaantuntemus, yhteiset tilat ja pelisäännöt, murrosiän

oireiden lieveneminen sekä tuttu ja turvallinen oppimispolku. (Tanttu 2006, 109.)

Oleellista on, että ympäristö tarjoaisi fyysistä ja moraalista jatkuvuutta lapselle ja nuorelle hyvän

kasvun tueksi. Näin on mahdollista saada myös perheet, oppilaat, koulun henkilöstö ja eri sidos-

ryhmät sitoutettua lujemmin kouluun, oppimiseen ja turvalliseen elämään. (Tanttu 2006, 112.)

Vuonna 2004 käynnistyi yhtenäisen perusopetuksen kehittämishanke, johon kuuluu 87 kuntaa. Vaa-

timuksia hankkeelle aiheuttaa mm. se, että kunnat ovat eriasteisesti jo muodostaneet yhteyksiä ala-

ja yläkoulun välille. (Pietilä & Vitikka 2004,1.) Tampereella on vuonna 2007 seitsemän yhtenäis-

koulua.

Yhtenäinen perusopetus on yläkäsite, johon kaikki Suomen peruskoulut kuuluvat 2006 vuoteen

mennessä. Yhtenäiskoulu on yksi yhtenäisen perusopetuksen järjestämistapa. (Tanttu 2006, 112.)

Opettajien työ järjestetään yhtenäistä perusopetusta antavissa kouluissa useimmiten opettajien ”yh-

teiskäyttöön” perustuen eli yksi opettaja opettaa ko. oppiainetta sekä ala- että yläasteella, joissakin

oppiaineissa (Pietilä & Vitikka 2004,16.) Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säätää

asetus (986/1998), missä säädetään mm. kuka on kelpoinen luokanopettajaksi ja kuka aineenopetta-

jaksi. Luokanopettajaksi on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkin-

non, vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja vähintään 60 op:n laajui-

set peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Monialaiset

opinnot suorittanut aineenopettaja on kelpoinen luokanopettajaksi. (Opetusalan ammattijärjestö

2006.)

Aineenopettajaksi on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, vähin-

tään 60 op:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja kaikissa opettamissaan aineissa vähintään 60

op:n laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot.

Luokanopettaja saa kelpoisuuden aineenopettajaksi, kun on suorittanut vähintään 60 op:n laajuiset

aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Tällöin on kysees-

sä ns. kaksoiskelpoisuus, jolloin luokanopettaja saa korotettua palkkaa, vaikka ei toimisikaan ai-

neenopettajana. (Opetusalan ammattijärjestö 2006.)
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Pietilä & Vitikka (2004,12) esittävät, että uusi yhtenäiskoulu edellyttää perinteisen hallintomallin ja

työnjaon uudelleen järjestelyä. Johtamismallin uudistamisessa tärkeää on, että tehtäväkuvat ulote-

taan koko perusopetuksen kattaviksi.

Yhtenäistäminen herättää kysymykset opettajien liikkumisesta ala- ja yläkoulujen välillä sekä opet-

tajien kaksoispätevyyksistä, mitkä mahdollistaisivat luokanopettajien opettamisen myös nk. yläkou-

luissa. Myös koulujen fyysiset tilat pitäisi miettiä tarkkaan, perustetaanko yhtenäiskoulu olemassa

oleviin tiloihin vai rakennetaanko sitä varten uudet tilat. Tuleeko yhtenäiskouluun yksi rehtori,

vaikka oppilaita olisi 1000, vai jaetaanko johtajuus esimerkiksi apulaisrehtoreiden avulla (Suomala

2002.) Malli, jossa johtotiimiin kuuluu rehtori ja kaksi apulaisjohtajaa, on hyvä lähtökohta yhte-

näiskoulun kehittämisessä. Tällöin rehtorille jää aikaa keskittyä laajan koulukokonaisuuden hallin-

taan. (Pietilä & Vitikka 2004,16.)

3.3. Muutoksen esteet

Esteitä muutokselle aiheuttaa mm. byrokraattinen organisaatiorakenne, byrokraattinen organisaa-

tiokulttuuri sekä siihen liittyvä traditionaalinen johtamistapa, sillä ne haluavat säilyttää asiat sellai-

sina kuin ne ovat. Byrokraattiselle organisaatiokulttuurille ominaista on mm. epäemotionaalisuus,

välinpitämättömyys ja uudistushaluttomuus. Organisaatiokulttuuria muutetaan vain, jos on pakko,

esimerkiksi tuloksen teon kannalta (Vartola 2006.)

Managerialistinen ja rationalistinen johtamistapa aiheuttavat myös esteitä muutokselle, sillä ne ko-

rostavat liiaksi tuloksia ja johtajuutta eivätkä ota huomioon leadership -johtamista. Lisäksi muutos-

ten tuominen ylhäältä alas täysin perustelematta lisää välinpitämättömyyttä ja uudistushaluttomuut-

ta. Oman organisaation puutteita ei välttämättä huomata, eikä ole tietoa mahdollisuuksista, miten

asiat voitaisiin tehdä, tällöin niistä olisi keskusteltava. (Vartola 2006.)

Tavallisimpia esteitä muutokselle aiheuttaa saavutettujen etujen tai asemien puolustaminen. Puolus-

tetaan esimerkiksi henkilökunnan keskuudessa saavutettua roolia tai asiantuntijan asemaa. Lisäksi

voidaan pelätä muutoskustannuksia, kuten muutoksen toteuttamiseen vaadittavaa lisätyötä. Muutok-

sen toteutuminen vaatii työtä ja riskien ottoa, jos vahvoja muutosagentteja ei ole, muutokset saatta-

vat jäädä toteutumatta. (Vartola 2006.)
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Mustosen (2003a) tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että koulun hallinto-

kulttuuri ja johtaminen ovat muuttumassa. Osa rehtoreista hoitaa tehtävänsä edelleen hallintokes-

keisesti kansliasta käsin ja toiset ovat jo omaksuneet modernit ihmissuhdejohtajan ja kehittämisjoh-

tajan roolit.

3.4. Muutoksen vaiheittainen kokeminen

Ihmiset käyttäytyvät ja ottavat vastaan muutoksia yksilöllisesti. Kuitenkin on olemassa joitain lain-

alaisuuksia siitä, miten muutokseen reagointi etenee. Johtajan tulee tietää nämä eri reagointivaiheet

onnistuakseen muutoksen läpiviennissä. Ihmisten tunteet ovat erilaisia eri vaiheissa muutoksen ede-

tessä ja kun nämä vaiheet tunnetaan, toimenpiteet voidaan ajoittaa oikein. (Haveri 2000.)

Aluksi muutos koetaan uhkana tai menetyksenä. Pelätään esimerkiksi työpaikan menettämistä. Tätä

vaihetta voidaan kutsua shokkivaiheeksi. Tällöin ei uskota asiaa tai ajatellaan, että se ei koske itseä.

Ei kyetä ottamaan vastaan uutta tai ylimääräistä tietoa, jolloin johtajan on tiedostettava, että voi

puhua vain pakolliset asiat. Tämän jälkeen muutosprosessin edetessä saattaa seurata lamaantumi-

nen, jolloin aloitteellisuus vähenee ja avuttomuudentunne lisääntyy. Uudet asiat koetaan turhiksi ja

vanhat asiat saavat yhä suuremman arvostuksen. Yksilön on tärkeä saada tuoda kokemuksensa ja

tunteensa esiin. (Haveri 2000.) Shokkivaihe tuntuu dramaattiselta, kun ajatellaan muutosta koulujen

organisaatiossa. Työpaikan menettäminen saattaa kuitenkin olla eräs pelkoa herättävä tekijä, sillä

opettajilta aletaan vaatia enemmän, esimerkiksi kaksoiskoulutusta. Ala- ja yläkoulujen opettajien

koulutuksen erilaisuudesta johtuen pelkoa saattaa lisätä myös oma menestyminen työssä.

Seuraavassa vaiheessa tunteet tulevat esiin suuttumuksena ja epäluuloisuutena. Etsitään syyllisiä

tilanteelle. Myös marttyyrius voi tulla esiin, kuten "tämäkö on palkkio vuosien uurastuksesta" tai

"minusta ei kukaan välitä". Negatiiviset tunteet kuuluvat muutosprosessiin ja johtajan pitäisi ottaa

kritiikkiä vastaan. Kritiikin kautta muutos voidaan lopulta hyväksyä. Hyväksyminen onkin muutos-

prosessin viimeinen vaihe. Tässä vaiheessa on mahdollista alkaa kouluttaa henkilöstöä uuteen teh-

tävään pienin askelin. Kiinnostus ja uteliaisuus uutta kohtaan on herännyt. (Haveri 2000.)
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Muutoksen kokemisen vaiheet:

1. Shokkivaihe
• uhka
• epävarmuus

2. Lamaantumisen vaihe
• avuttomuus

3. Vastustuksen vaihe
• negatiiviset tunteet
• muutosvastarinta

4.   Hyväksyminen
• Haasteisiin tarttuminen

3.5. Muutoksen rationaaliset ja irrationaaliset voimat

Organisaatioiden yhdistymisessä näkyy aina rationaalisia ja irrationaalisia tekijöitä. Organisaatioi-

den yhdistyminen on syvällinen muutos, joka vaikuttaa sekä ajatus- ja toimintatapoihin että organi-

saatiokulttuuriin. (Haveri 2000.) Näin käy esimerkiksi yhtenäiskouluissa, kun opettajan rooli joutuu

arvioinnin kohteeksi.

Rationaalinen muutoksen johtaminen on tehtäväkeskeistä, kuten visioiden rakentamista, tavoittei-

den määrittelyä ja aikataulujen sopimista. Irrationaalinen puoli nostaa esiin muutosprosessin herät-

tämät tunteet, etenkin alkuvaiheessa esiintyy vihan ja epävarmuuden tunteita. Näille tuntemuksille

on tyypillistä ennustamattomuus, ailahtelevaisuus ja ohjaamattomuus. Todellinen muutos ulottuu

organisaatioiden syvärakenteisiin asti, siksi on tärkeää ottaa se huomioon, kun muutosprosessi

käynnistyy. (Ylikoski 1993, s.27.)

Bion (1979) on esittänyt irrationaalisen puolen nostavan esiin nk. perusolettamustiloja, joita hänen

mukaansa ovat riippuvuus, pako-taistelu, parinmuodostus. Myöhemmin tähän on lisätty myös yhtei-

syys. Nämä perusolettamustilat suojaavat työryhmää ahdistukselta, samalla varsinainen perustehtä-

vä jää varjoon. Tämä tarkoittaa sitä, että työryhmän näkyvä puoli toimii yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi, suuntautuu ulospäin kohti tehtävää. Työryhmän näkymätöntä puolta ohjaavat tiedosta-

mattomat toiveet, pelot ja puolustautumiskeinot ja työryhmä suuntautuu sisäänpäin.(Haveri 2000.)
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Ryhmä, joka kokee olevansa riippuvainen ja avuton, hakee johtajilta hyväksyntää. Ryhmä ei pysty

itse tekemään päätöksiä, vaan tarvitsee ja odottaa ohjeita. Johtajan odotetaan olevan kaikkitietävä ja

kaikkeen pystyvä, jos tämä ei toteudu syntyy vastustusta ja johtaja halutaan jopa vaihtaa.(emt.)

Mustosen (2003a) mukaan opettajat odottavat rehtorilta enemmän paneutumista koulun pedagogi-

seen toimintaan. Pedagoginen johtaminen on osa tehtävä- ja henkilöstökeskeistä johtamista tai oma

johtamisalueensa. Rehtorin näkökulmasta pedagogisuus voi olla sekä johtamista että kehittämistä.

(Mustonen 2003b, 61.) Opettajien arviot rehtoreista ja tehtävien toteutumisesta tuovat esiin jännit-

teen opettajien ja rehtorin välillä. Opettajille rehtori edustaa hallintoa, rehtoriin kohdistuu paljon

odotuksia ja hänen pitää kyetä ratkaisemaan kaikki ongelmat. Opettajien odotukset ovat usein kor-

keammat kuin mitä rehtori pystyy toteuttamaan. (Mustonen 2003a.)

Pako-taistelu-ryhmässä vallitsee ajatus, että muutosta vastaan on taisteltava tai passivoiduttava ja

vetäydyttävä. Käyttäydytään aggressiivisesti ja etsitään syntipukkeja. Ryhmän todellisuudentaju on

vääristynyt ja syntipukiksi mielletään usein myös esimies ja muut ylemmät päätöksentekijät.  Bio-

nin (1979) mukaan muutostilanteessa tällaisen ryhmän johtajaksi valikoituu nimenomaan aggressii-

visin henkilö. (Haveri 2000.)

Parinmuodostusryhmä syntyy toivon ylläpitämiseksi. Teoriassaan Bion tarkoittaa toisen älyllistä

tukemista eikä miehen ja naisen välistä parinmuodostusta. Pari tukee toisiaan niin paljon, että muut

näkevät säilymisen olevan mahdollista vain tämän parin ansiosta. Pari nähdään pelastajana, joka

poistaa pelon ja ahdistuksen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, kun työntekijöitä ollaan irtisanomassa

ja jotkut alkavat taistelemaan työpaikkojen puolesta. Tällöin heitä helposti seurataan. (emt.)

Yhteisyydellä ryhmä pyrkii suojaamaan itseään ja jäseniään muutoksilta. Ryhmä pyrkii yhdistä-

mään voimansa vain jäsenten passiivisella mukanaololla ja olemaan niin hyvä ettei uudistuksiin ole

tarvetta. Näin muutostarpeet ulkoistetaan. Työryhmät käyttäytyvät irrationaalisesti regression vuok-

si. Rakenteen puuttuminen aiheuttaa regressiota, tämän vuoksi on tärkeää ottaa huomioon mm. ra-

kennetta luovat sovitut aikataulut ja niistä kiinnipitäminen. (emt.)

Myös muita regressiivisiä prosesseja syntyy muutoksen seurauksena. Näitä ovat mm. erilaiset yhtei-

sölliset pelit, joissa pelaajina ovat saalistajat, uhrit ja pelastajat. Saalistaja manipuloi muita syyttäen,

uhkaillen, vähätellen ja kritisoiden. Näin hän peittää omia kielteisiä tunteitaan mm. epävarmuutta.

Uhrit ovat avuttomia, eivätkä mielestään pysty ratkaisemaan ongelmiaan. He manipuloivat toisia
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valittamalla ja sairastamalla. Pelastajat saapuvat paikalle, kun saalistaja ja uhrin tilanne on edennyt

tarpeeksi pitkälle. (Juuti 1995, 182.)

Organisaation kulttuureissa pelien pelaaminen on tavallista. Ne voidaan lopettaa vain avoimen ja

luottamuksellisen keskustelun avulla. Pelaamisen syynä ovat usein pelot, jotka peitetään epäaidolla

rohkeudella. Yritetään olla olevinaan vahvempia ja parempia kuin muut. (Juuti 1995.)

3.6. Organisaatiokulttuurin muutos

Schein (1985) määrittelee organisaatiokulttuurin kaikkein syvimmäksi ja tiedostamattomaksi perus-

oletusten ja uskomusten tasoksi, joka on sama kaikille organisaation jäsenille. Se määrää organisaa-

tion näkemyksen itsestään ja ympäristöstään itsestään selvällä tavalla. Näiden uskomusten avulla

organisaation jäsenet ovat oppineet reagoimaan ongelmiin ja ulkoisiin uhkiin.

Kulttuuri saattaa jakaantua alaryhmiin, tehtäväkohtaisiin yksiköihin sekä hierarkkisiin tasoihin tai

maantieteellisesti hajautettuihin lohkoihin. Tietyn ryhmän yhteinen historia ja yhteiset kokemukset

ratkaista ongelmia ja uhkia tietyllä tavalla, muovaa ryhmälle yhteisen näkemyksen ympäröivästä

maailmasta. Yhteisiä kokemuksia pitää olla riittävä määrä, jotta yhteiset näkemykset syntyvät. Yh-

teisen näkemyksen pitää toimia tietty aika, jotta se muuttuu itsestäänselvyydeksi ja tiedostamatto-

maksi ja, jotta sitä voidaan kutsua kulttuurin ominaisuudeksi. (Schein 1985.)

Mustosen (2003b, 46–47) mukaan koulussa on ainakin kolmenlaisia kulttuureita: opettajien kulttuu-

ri, oppilaiden kulttuuri ja hallinnon kulttuuri. Näiden yhteisestä toiminnasta ja siihen liittyvistä odo-

tuksista muodostuvat vuorovaikutuskulttuurit. Kulttuuri muodostuu aina yksilöiden välisistä vuoro-

vaikutuksista ja on siksi omanlaisensa. Rehtorin on tunnistettava koulunsa kulttuuri sekä omat ja

opettajien arvostukset kyetäkseen johtamaan sitä. Arvojen ja arvostuksien avulla johdetaan koulua,

jaetaan resursseja ja valitaan painopisteitä. Rehtorin tehtävä on kulttuurin muodostaminen sekä ar-

vojen ja tarkoitusten luominen.

Firestone ja Wilson (1985) olettavat, että rehtori voi vaikuttaa organisaationsa kulttuuriin ainakin

kolmella tavalla. Ensimmäiseksi hän voi vaikuttaa koulun tarinoihin levittämällä ”sankaritaruja”,

jotka sisältävät tietyntyylisen pedagogisen toimintaohjeen tai ehkäisemällä toisenlaisten tarinoiden

leviämisen. Tarinoiden leviämistä rehtori voi ehkäistä mm. hallinnollisin keinoin vaikeuttamalla

tiettyjen opettajien kanssakäymistä keskenään esimerkiksi lukujärjestysten avulla. Toiseksi hän voi
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luoda rituaaleja opettajille tai olla itse oikean toiminnan symboli. Kolmanneksi rehtori saattaa olla

aktiivinen kommunikoija tai osallistua aktiivisesti opettajien toimiin. Rehtorin tärkeimpinä tehtävi-

nä pidetään yhteishengen luomista, sillä koulun yleinen ilmapiiri ohjaa työtyytyväisyyttä ja töiden

sujumista. Jokaisella koululla on oma kulttuurinsa, joka näkyy yhteisön toiminnassa, ajattelussa ja

päätöksenteossa. (Mustonen 2003b, 46–47.)

Nykyinen peruskoulu on kahtiajakautunut, vaikka koulut sijaitsisivatkin samassa rakennuksessa.

Toimintakulttuurit ovat ylä- ja alakouluissa erilaisia. Tästä johtuen kehittämistarpeita on yhteistoi-

minnallisuuden lisääminen ja työelämän laadun kehittäminen, kuten yhteistyö, osaaminen ja työn

hallinta. Opettajan yksintyöskentelyn tilalle tulevat työssä jaksamista edistävät toimintatavat, kuten

jaettu asiantuntijuus sekä tiimi- ja työparityöskentely.  Työelämän laadun kehittämisellä on positii-

vinen vaikutus koulun tuloksellisuuteen ja se parantaa myös oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia.

(Tampereen koulutoimi 2000–2003.)

Kuten edellä on todettu ala- ja yläkouluissa toimintakulttuurit ovat erilaiset ja opettajilla on erilai-

nen koulutus. Tällöin näkemykset asioista ovat usein erilaisia ja tämä vaikeuttaa osaltaan yhtenäisen

kulttuurin muodostumista.

3.7. Muutosjohtajatyypit

Maccoby (1990) on jaotellut muutosjohtajat erilaisiksi tyypeiksi, kuten innovaattorit, asiantuntijat,

auttajat, puolustajat ja itsensä kehittäjät. Innovaattorit luovat uutta, organisoivat tekevät aloitteita ja

strategioita. He motivoivat ihmisiä, luovat valtaa itselleen ja toisille. Innovaattorit eivät toimi kuten

byrokraatit. Todelliset innovaattorit suunnittelevat koko organisaation uudestaan, laativat uudet

säännöt, kehittävät rooleja ja suhteita. Innovaattorit turhautuvat hallinnon jäykissä hierarkioissa,

missä ei tilaa ole uuden luomiselle.

Innovaattoreiden heikkoutena voidaan pitää mm. sitä, että he karttavat ihmisiä, jotka eivät usko hei-

dän visioonsa. Innovaattorit ovat liikaa kiinni omissa suunnitelmissaan ja visioissaan, eivätkä he

välttämättä näe ihmisiä enää ihmisinä. Innostuessaan he ikään kuin "tallaavat muut jalkoihinsa".

Toiset johtajatyypit pitävät innovaattoreita itsekkäinä. Kun innovaattori jättää paikkansa, säilyykö

hänen luomansa uusi visio vai siirtyykö organisaatio takaisin vanhoihin tapoihin. Se on innovaatto-

rin suuri haaste. (Maccoby 1990.)
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Asiantuntijat saavuttavat menestystä kovalla työllä, josta he saavat tunnustusta. Parhaimmillaan he

tekevät tarkkaa työtä ja antavat laadukasta palvelua. He kuitenkin haluavat pitää kaiken omassa

hallinnassaan, ovat joustamattomia, eivätkä halua delegoida töitä muille. He pitävät innovaattorin

visioita anarkistisina. Asiantuntijat pitävät palvelua suorittamisena, eivät välitä niinkään asiakkaista

vaan etevyyden mittojen täyttäminen on etusijalla. Asiantuntijoille on tärkeää, että heitä kunnioite-

taan ammattilaisina ja nähdään, että työ on hyvin tehty. Johtajina asiantuntijat täyttävät velvollisuut-

taan. He antavat selkeitä tavoitteita ja pätevät alaiset saavat hoitaa työnsä. He seuraavat tarkoin, että

työt tehdään suunnitelmien mukaan. Heidän pitäisi olla lähes kaikki tietäviä ja tietää ainakin yhtä

paljon kuin alaiset. He vihaavat virheitä ja haluavat ottaa vastuun kaikesta, mitä organisaatiossa

tapahtuu. Toisaalta he haluavat antaa alaisilleen vapautta ja delegoida, mutta toisaalta taas vaativat,

että heille on kerrottava kaikki mitä tapahtuu. (emt.)

Asiantuntijat uskovat oppivansa minkä tahansa uuden tyylin tai kohdata minkä tahansa uuden haas-

teen vain lukemalla tai käymällä kurssin. He omaksuvat byrokraattisen rakenteen ja järjestelmät.

He haluavat säilyttää valvonnan huipulla, tiedon välityksen vain ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Tieto

antaa heille valtaa, eivätkä he halua luopua siitä. Asiantuntijoiden on vaikea sopeutua uusiin tekno-

palvelutiimien tapoihin, kuten tiimityöhön ja tiedon jakamiseen kaikkien kanssa. Teknopalvelun

aikana asiantuntijat ovat johtajina haittoja, he yrittävät ratkaista ongelmia lisäämällä valvontaa,

vaikka pitäisi suunnitella asioita uudelleen ja kehittää suhteita.  Heidän pitäisi oppia paremmin ym-

märtämään ihmisiä. Ihmissuhdevaikeudet ovat seurausta asiantuntijoiden tarpeesta hallita ja valvoa.

(emt.)

Auttajat sovittelevat konflikteja ja rakentavat suhteita. Suhteet työpaikalla ovat heille tärkeitä. He

huolehtivat muista, etenkin niistä, jotka apua tarvitsevat. Johtajina auttajat ovat parhaimmillaan

opettajia ja kehittäjiä. He yrittävät inhimillistää jopa byrokraattista järjestelmää. Auttajat haluavat

tehdä työtä innostuneiden, huolehtivaisten, yhteistyöhaluisten, luotettavien ja lojaalien ihmisten

kanssa, eivätkä ihmisten, jotka ovat kilpailuun suuntautuneita. Työpaikkasuhteet saattavat jopa tulla

tuottavan palvelun tielle. (emt.)

Hyvät suhteet ovat motivaation lähde. Uusi polvi ei enää kuitenkaan ole täysin samaa mieltä, vaan

vaativat uusia organisaatiomuotoja ja asiallisempaa ja vähemmän tunnepitoista suhtautumista. Aut-

tajat tunnustavat kuitenkin puutteensa ja haluavat oppia uusia asioita. Heillä on myönteinen suhtau-
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tuminen teknopalvelujohtajuuteen, joka kehittää heidän taitojaan ja antaa mahdollisuuden uuden

oppimiseen. (emt.)

He haluavat olla pidettyjä ja arvostettuja, eivätkä mielellään anna epämieluisaa palautetta. He ha-

luavat ihmisten menestyvän ja antavat yksilöllistä valmennusta.

Auttajien heikkous on mm. se, että he yliarvioivat auttamiskykynsä. Liika auttaminen voi tehdä

ihmisistä riippuvaisia. (emt.)

Puolustajat ajavat asiakkaiden ja alaisten tai suurempien instituutioiden asioita puolustamalla ja

suojelemalla vihollisia vastaan. Toiset korostavat esimerkiksi lakien puolustamista eikä niinkään

ihmisten. Johtajan tulee ilmaista arvot ja puolustaa niitä. Ihailluimmat poliittiset johtajat ovatkin

olleet puolustajia. Puolustajat ihailevat rohkeutta ja urheutta. (emt.)

Uuden sukupolven on hyväksyttävä organisaation arvot, jos näin ei ole puolustajat ottavat johtoroo-

lit ja estävät tuottavalle teknopalvelulle tyypilliset ryhmätyöt ja delegoinnit.

Rahaa ja ylennyksiä he pitävät oikeutenaan ei palkintoina. Palkintoja ovat oikeudenmukaisuuden

saavuttaminen ja vihollisten voittaminen. Johtajan pitää olla rohkea ja luotettava, joka puolustaa

periaatteita. Esimiehet vaativat avoimuutta myös alaisilta. He pitävät kovaa kuria ja vaativat alaisil-

ta uskollisuutta. (emt.)

Puolustajien heikkous organisaatioissa on jakaa ihmiset ystäviin ja vihollisiin, mikä tekee asioista

liian henkilökohtaisia ja pirstoo teknopalveluverkoston. Toisinaan sisäisestä taistelusta voi tulla

liiallista ja lojaaliusvaatimuksesta sortavaa hallitsemista. Lisäksi luottamuksen ja avoimuuden vaa-

timuksesta saattaa tulla vainoharhaista epäluuloisuutta. Oikeudenmukaisuuden puolustamisesta voi

seurata itsensä samaistamista lakiin ja arvokkuuden puolustamisesta voi seurata mahdottomuus kri-

tiikin hyväksymiseen tai virheiden myöntämiseen. (emt.)

Itsensä kehittäjät sopeutuvat parhaiten uuden kilpailullisen maailman muutoksiin ja epävarmuuteen.

He saavat toimimaan ne uudet organisaatiomallit, mitkä innovaattorit ovat kehittäneet. Itsensä ke-

hittämistä pitää korostaa, jotta vallan tuntu ja itsearvostus säilyisi. He elävät muuttuvissa olosuh-

teissa ja ovat sopeutuneet tulemaan toimeen uusien ihmisten ja uusien tilanteiden kanssa. He luotta-

vat omiin kykyihinsä, arvostavat itsenäisyyttä ja ottavat vastuun itsestään. Itsensä kehittäjät kannat-

tavat jaettua vastuuta, vastavuoroisuutta ja jatkuvaa oppimista. Oppiminen koetaan mielekkääksi ja

lisäksi se kasvattaa pätevyydentunnetta. Itsensä kehittäjät pitävät tärkeänä ryhmätyötä, tiedon avoin-
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ta kulkua, kritiikkiä, jotta työn voisi suorittaa paremmin. Lisäksi tärkeää on toisten kouluttaminen

tehtäviin ja yhteinen ongelmanratkaisu ja uusien lähestymistapojen kehittäminen. (emt.)

Itsensä kehittäjät haluavat oikeudenmukaisen kohtelun palkinnassa. Pelkästään rahallinen palkinta

ei kuitenkaan ole heillekään riittävä, vaan työn pitäisi olla kehittävää, vastuuntuntoista ja virikkeel-

listä. He arvostavat työtovereiden apua ja luonnostaan joukkuepelaajia. Johtajina he tarjoavat alai-

silleen mahdollisuuksia ottaa osaa organisaation tavoitteiden määrittelyyn ja kehittämään omia työ-

roolejaan. Onnistuminen vaatii motivoitunutta työryhmää, missä jokaisella on oma roolinsa ja omia

ajatuksia sanottavanaan. (emt.)

Itsensä kehittäjiä pidetään nopeina oppimaan uusia asioita ja olemaan joustavia, siksi heitä pidetään

myös älykkäinä. He saattavat luottaa liikaa älylliseen joustavuuteensa ja heistä voi helposti saada

pinnallisen kuvan. Paitsi, että yliarvostavat helposti omat kykynsä, he saattavat aliarvioida arvoste-

lukyvyn, kokemuksen, huolenpidon, syvällisen tiedon, asialle omistautumisen ja arvojen puolusta-

misen merkityksen. (emt.)

4. Muutosjohtamisen teoreettinen lähestyminen

4.1. Visiolähtöinen muutoksen johtaminen

Nykypäivän liiketoiminta vaatii laadukasta johtamista. Arvostettu amerikkalainen asiantuntija John

Kotter (1990) arvioi, että 1990 -luvun nopeasti muuttuvassa ympäristössä tarvitaan nimenomaan

leadership -johtamista eikä vain vanhanaikaista suorasukaista käskyttämiseen perustuvaa manage-

ment -johtamista. Käskymuotoisen management -johtamisen pääpaino on organisoinnilla, päätök-

senteolla, tiedonhankinnalla ja seurannalla. Sitä tarvitaan kovan luokan liiketoiminnassa joka päivä.

Se ei kuitenkaan ota huomioon muutoksia mitä liiketoiminnassa tarvitaan nykymaailmassa. Lea-

dership -johtaminen pyrkii puolestaan suoriutumaan jatkuvista muutoksista. Koko organisaatiolla

on yhteinen tavoite ja tarkoitus, joihin kaikki ovat sitoutuneita. Motivaatiolla on tässä keskeinen

merkitys. Organisaatio luo itselleen vision yhteistyöllä. Vision avulla ei pyritä vain hyvään taloudel-

liseen päämäärään, vaan se luo mielikuvan toivotusta tulevaisuudesta, ja siitä, että organisaatiolla

on jokin pysyvä tarkoitus. Tämä lisää edelleen työskentelyn motivaatiota. (Whittington 1993.)

Strateginen visio näyttää tien tulevaisuuteen ja voi tarjota johtajalle poikkeuksellisen vallan. Sillä

visionäärinen johtaminen tekee mahdottoman mahdolliseksi. (emt.)
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John Kotter on tutkinut liiketoiminnan muutosten onnistumisia ja epäonnistumisia. Onnistuneet

muutosprosessit ovat opettaneet, että muutoksen aikana käydään läpi pitkiä tapahtumasarjoja, jotka

yleensä vaativat huomattavan pitkän ajan. Kotter on laatinut kahdeksan kohdan listauksen tärkeim-

mistä asioista, joita johdon on huomioitava muutoksen aikana:

1. Selitä miksi muutos on tehtävä. Ilman motivaatiota on vaikea saada ihmisiä mukaan toimintaan.

2. Vahvista opastusta.

3. Luo visio. Onnistuneen muutoksen edellytyksenä on tulevaisuuskuva, joka on helppo ymmärtää ja siirtää asiakkaille

ja työntekijöille. Visio selventää suuntaa, mihin organisaation on liikuttava. Visio auttaa myös motivaation sytyttämi-

sessä, auttaa pitämään muutokset ja projektit käynnissä ja antaa mahdollisuuden arvioida miten organisaatio toimii.

4. Viesti visiosta, kommunikoi. Johtajat pitää nähdä "kulkemassa ja puhumassa".

5. Auta muitakin toimimaan vision puolesta.

6. Suunnittele ja toteuta muutoksia pienin askelin.

7. Vahvista parannuksia ja pidä muutokset käynnissä. "Älä julista voittoa liian aikaisin". Muutoksen johtajien pitää

mennä mukaan prosessiin uskoen, että ponnistelu kestää vuosia.

8. Vakiinnuta uudet tavat. (Kotter 1996 )

Koulun johtamiskirjallisuudessa puhutaan hallintojohtamisesta ja pedagogisesta johtamisesta.

Vaikka visiolähtöinen muutoksen johtaminen kuvaa liiketoiminnan johtamisen vaatimuksia, myös

julkisella sektorilla etenkin kouluissa tarvitaan juuri leadership -johtamista, yhteistoimintaa. Kuten

edellä (s. 15) on todettu, opettajat saadaan paremmin sitoutumaan muutokseen, kun saavat itse olla

päättämässä asioista.

4.2. Johtaminen vallan näkökulmasta

Valtaa pitää tutkia ja oppia käyttämään taitavasti. Toteutukseen vaaditaan tiettyjä asioita, joita Pfef-

fer on luokitellut seitsemän kappaletta:
1. Päätä mihin pyrit ja mitä aiot saavuttaa.

2. Selvitä riippuvuus mallit ja keskinäiset riippuvaisuudet: kuka on vaikutusvaltainen ja tärkeä tavoitteisiin pääsemisek-

si.

3. Mikä on hänen/heidän mahdollinen näkemyksensä asiasta. Miten he suhtautuvat asiaan.

4. Mihin heidän valtansa perustuu. Kuka heistä on vaikutusvaltaisin päätöksentekijä.

5. Mihin oma valtasi ja vaikutusvaltasi perustuu. Mitä voisi kehittää, jotta voidaan saavuttaa parempi tilannekontrolli.

6. Mikä vallan strategia ja taktiikka olisi tehokkain oman edun näkökulmasta.

7. Valitse toimintalinjat saadaksesi työt tehtyä.
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Valtaa käytetään useimmin tilanteissa, jolloin muilla on erilainen näkemys asiasta kuin itsellä. Jo-

kaisessa organisaatiossa ihmisillä on erilaisia, vaihtelevia kiinnostuksen kohteita. Vallan avulla joh-

taminen tarkoittaa, että tämä huomioidaan ja aluksi selvitetään organisaatiossa vallitseva poliittinen

maaperä ja tärkeimmät kiinnostuksen kohteet. Lisäksi pitää selvittää, mistä näkökulmasta yksilöt

asioita katsovat ja miksi. Pitää ymmärtää, että saadakseen työt tehtyä, johtajalla pitää olla enemmän

valtaa kuin työntekijöillä. Pitää ymmärtää, mistä valta tulee ja miten näitä vallanlähteitä voi kehit-

tää. Lisäksi tulee ymmärtää mitkä ovat ne strategiat ja taktiikat, joiden kautta valta kehittyy ja mitä

organisaatiossa käytetään. Tähän sisältyy mm. ajoituksen merkitys, rakenteen käyttö ja sitoutumi-

nen. Pelkkä ymmärtäminen auttaa tarkkailemaan käyttäytymistä viisaasti ja terävästi.(Pfeffer 1992.)

Myös vallan näkökulmaa voidaan ajatella koulumaailmaan. Rehtori ei voi johtaa koulua tuntematta

opettajien ja itsensä arvoja ja arvostuksia (s. 20–21).

4.3. Dynaaminen muutosjohtaminen

Dynaamisessa prosessissa muutoksen tulkitaan olevan jatkuvaa, luonnollista. Olennaista on strate-

ginen sopeutuminen, sopeuttaa omat toiminnot muuttuneeseen toimintaympäristöön. Yleensä so-

peutuminen tapahtuu toimintaympäristön ehdoilla, mutta strateginen sopeutuminen tapahtuu sekä

toimintaympäristön että omien tavoitteiden ehdoilla. Lisäksi "strateginen sopeutuja" vaikuttaa omal-

la toiminnallaan toimintaympäristöön. (Sotarauta 2000.)

Muutoksen johtamisessa tärkeintä on saada ihmiset motivoitumaan ja suuntaamaan energiansa sa-

maan suuntaan. Tämä onnistuu synnyttämällä luovaa jännitettä.  Jännite on tila, jolle on ominaista

kiihtymys, uuden odotus ja epävarmuus. Luovuus on uudenlaisten tuotteiden, prosessien ja ajatus-

ten tuottamista sekä käyttää tietoa siten, että nähdään ja tulkitaan tottuja asioita eri tavalla. (Sota-

rauta 2000.)

Vaikka koulu kuuluvat julkishallintoon ja julkishallinnon byrokraattisuudesta johtuen muutokset

tapahtuvat hitaasti, jos ollenkaan, voidaan kouluissa tapahtuvat muutokset ja muutokset johtaminen

rinnastaa dynaamiseen johtamiseen, sillä nykypäivänä muutoksia tapahtuu jatkuvasti.
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4.4. Klassinen sitoutumislähtöinen muutosjohtaminen

4.4.1. Sitoutuminen muutokseen

Muutosprosessin läpiviennin onnistumisen edellytys on sitoutuminen. Tämä merkitsee sitä, että

johdon on sitouduttava ja saatava alaiset sitoutumaan. Tämä juontaa juurensa johtajuuden ydinaja-

tuksesta, vaikuttamisesta. Organisaatioon sitoutumisen aikaansaaminen kuvaa onnistunutta johta-

juutta. Ketään ei voi sitouttaa, pakottaa sitoutumaan, voi vain luoda sille edellytyksiä. (Valtiova-

rainministeriö 2000.)

Kuten edellä on todettu kouluissa opettajat saadaan paremmin sitoutumaan muutoksiin, kun heidät

otetaan mukaan päätöksentekoon ja toimitaan yhteistyössä, tiiminä. Toimintojen jakaminen vähen-

tää myös rehtorin työtaakkaa.

Muutosprosessin aikana johdolla on aktiivinen rooli. Esimiehet ovat esimerkkinä osallistumalla

henkilökohtaisesti, puhuvat, kuuntelevat ja antavat palautetta. (Valtiovarainministeriö 2000). Vision

luominen muutoksen suuntaamiseksi sekä strategian rakentaminen vision saavuttamiseksi on tärke-

ää muutosprosessissa. Visio on myös välitettävä henkilöstölle ja koulutettava henkilöstö uusiin toi-

mintamalleihin. Henkilöstöä on kannustettava riskien ottamiseen ja tunnistettava mahdollisia estei-

tä, jotka ovat muutoksen toteutumisen tiellä. Johdon tehtävänä on lisäksi suunnitella ja rakentaa

lyhyen aikavälin hyötyjä, voittoja ja kannustimia. Uudet parannukset on tuotava systeemeihin ja

rakenteisiin ja sitoutettava toimintapolitiikka ja avainhenkilöt niihin ja vakiinnutettava nämä uudet

tavat organisaatioon. (Vartola 2006.)

Julkisella sektorilla ja koulumaailmassa visiot ja strategiat tulevat kunnan hallinnosta, jolloin ne

toteutetaan ilman vaihtoehtoja. Strategiat pitää ensin välittää rehtoreille ja heitä on kannustettava

muutokseen, ”riskin ottoon”. Rehtorit pitää saada sitoutumaan muutokseen, jotta he edelleen välit-

täisivät asiaa positiivisesti eteenpäin ja saisivat alaisensa sitoutumaan muutokseen.

Sitoutumiseen vaikuttavat Savolaisen (1998) mukaan ainakin osallistuminen tavoitteenasetteluun,

asian ymmärtäminen ja muutoksen läpivientistrategia (kuvio 3). (Valtiovarainministeriö 2000).
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Kuvio 3 Sitoutumiseen vaikuttavat tekijät (Savolainen 1998)

Savolaisen (1998) mukaan ennen syvempää sitoutumista tarvitaan tietoa, jotta voidaan hyväksyä

muutos, tehtävä päätöksiä ja toimittava tavoitteen saavuttamiseksi. Sitoutuminen näkyy vastuunot-

tamisena, tiedon hankkimisena, asian merkityksen ymmärtämisenä, asian puolesta puhumisena ja

tehtävän loppuunsaattamisena. Sitoutuminen on kuitenkin laajempi käsite kuin hyväksyntä, sitou-

tuminen käsittää halun ponnistella kohti tavoitetta. Se on asteittainen prosessi, jonka esteinä on mm.

muutoksen vastustus ja pelko myöntää omia virheitä. Yksilölle sitoutuminen on tunnepohjainen

asia. (Valtiovarainministeriö 2000.)

Johto esittää visionsa ja kommunikoi omalla tyylillään arkipäivän johtamisessa. Asian "eläminen

todeksi" on ideologista johtamista. Savolaisen (1998) mukaan ideologinen muutos etenee nelivai-

heisena syklinä (kuvio 4). Jokaisessa vaiheessa on omat toimenpiteensä ja erilaiset vaikuttamistavat.

(Valtiovarainministeriö 2000.)

JOHTAMINEN
*delegointi
*valvonta
*valtuutus

ORGANISAATIO-
KULTTUURI

ASIAN
YMMÄRTÄMINEN
*kehittämisen viiteke-
hys ja käsitteet

MUUTOSTEN
LÄPIVIENTISTRATEGIA
*edistävät ja estävät tekijät

ORGANISAATIO
*rakenne
*johtamisjärjestelmä
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Kuvio 4 Ideologisen muutoksen sykli: vaiheet ja edellytykset. (Savolainen 1997).

1. Materialisoituminen tarkoittaa, että uudet käsitteet, periaatteet, normit ja uskomukset pitää muut-

taa puhuttuun ja/tai kirjoitettuun muotoon.

2. Uudella idealla on oltava riittävästi tukijoita, jotka ovat vakuuttuneita idean sovellettavuudesta.

3. Ideat on muutettava toimintasuunnitelmaksi.

4. Toimintasuunnitelma pitää toteuttaa. (Valtiovarainministeriö 2000.)

Brunssonin (2000) mukaan sitoutuminen, motivaatio ja odotukset vaikuttavat toisiinsa. Yksilötasol-

la motivaatio vaikuttaa sitoutumiseen (kuvio 5). Jos uskotaan, että toiminta on tarkoituksenmukais-

ta, sitoudutaan siihen helpommin. Myös sitoutuminen vaikuttaa motivaatioon: kun on sitouduttu

toimintaan, halutaan nähdä sen onnistuvan. Odotukset vaikuttavat motivaatioon, esimerkiksi, jos ei

uskota onnistumiseen, ei myöskään ole halua aloittaa toimintaa sen hyväksi. Edelleen myös moti-

vaatio vaikuttaa odotuksiin. Tätä suhdetta voisi kuvata toiveajatteluksi. Odotuksilla on lisäksi vai-

kutusta sitoutumiseen. On turhaa sitoutua toimintaan, mistä ei ole odotettavissa mitään hyödyllistä.

Jos tällaiseen toimeen ei sitouduta, saatetaan ihmisiä syyttää siitä, että eivät ole riittävästi yrittäneet.

TOTEUTUS VAIKUTTAVAT,
VÄLITTÄVÄT
TOIMIJAT

MATERIALISOITUMINEN
*puheet
*kirjoitukset

KANNATUS JA
TUKI
*hyväksyntä
*tunne-elementti

TOIMINTASUUNNITELMA



41

Kuvio 5 Organisatorisen toiminnan olomuodot ja niiden suhteet. (Brunsson 2000, 176).

Organisaatiotasolla suhteet ovat toiset. Sitoutuminen vaikuttaa odotuksiin, kun esimerkiksi tär-

keimmät ryhmät sitoutuvat toimintaan, sen odotetaan onnistuvan. Sitoutuminen voi vaikuttaa moti-

vaatioon joko suoraan tai odotusten kautta. Epävarmuus vähentää motivaatiota ja odotuksia ja kon-

fliktit vähentävät sitoutumista. (Brunsson 2000, 174–177.)

Sitouttamista edistää johdon avoimuus, myös ikävistä asioista pitää tiedottaa. Lisäksi sitouttamista

edistää muutosvastarinnan olemassaolon myöntäminen. Muutosprosessin aikana on hyvä korostaa

myös sitä, että muutos on myös mahdollisuus. (Valtiovarainministeriö 2006).

4.4.2. Sitoutumisen muodot

Työhön sitoutumista voidaan tarkastella mm. Morrowsin (1993) jaottelun mukaan. Morrows jakaa

sitoutumisen viiteen perusluokkaan (kuvio 6): affektiivinen organisaatioon sitoutuminen, työetiikka,

uraan sitoutuminen, jatkuva organisaatioon sitoutuminen ja kiinnittyminen työtehtäviin.

Odotukset Motivaatio

Sitoutuminen
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Kuvio 6 Työhön sitoutumisen viisi perusulottuvuutta (Morrow 1993, 160).

Affektiivisesti organisaatioon sitoutunut henkilö on samaistunut organisaatioon ja hyväksyy ja us-

koo organisaation arvot ja tavoitteet. Työetiikkaa voidaan myös kutsua protestanttiseksi etiikaksi,

joka syntyi Max Weberin kirjan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki ilmestyttyä 1905.

Työetiikka on uskoa työn merkityksellisyyteen ja on osa ihmisen arvomaailmaa. Jatkuva organisaa-

tioon sitoutuminen merkitsee konkreettisia etuja, joita henkilö saa työstä, kuten esimerkiksi palkka.

Tähän eivät liity tunteet organisaatiota kohtaan. Sitovia tekijöitä palkan lisäksi ovat mm. palvelu-

vuosien määrä, vakiintunut asema organisaatiossa sekä työsuhde edut. (Morrow 1993.)

Nykymaailmassa menestyvien koulujen edellytyksenä on se, että rehtorilla ja opettajilla on yhteinen

visio koulun tulevaisuudesta sekä keinoista, millä tämä saavutetaan. Lisäksi opettajien tulee olla

valmistelemassa ja tekemässä päätöksiä, jolloin opettajat kokevat olevansa yhteisö eikä vain joukko

yksilöitä, jotka työskentelevät erillään. Tavoitteena on sitoutua yhteisiin arvoihin. (Mustonen

2003b, 73)

Työhön si-
toutuminen

Affektiivinen
organisaatioon
sitoutuminen

Työetiikka Uraan sitou-
tuminen

Jatkuva orga-
nisaatioon si-
toutuminen

Kiinnittyminen
työtehtäviin
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  4.4.3. Muutosvastarinnan kohtaaminen

Muutosvastarinnan esiintyminen saattaa estää koko muutoshankkeen toteutumisen. Epäonnistumi-

nen muutoksen läpiviennissä johtuu ennemmin ihmisistä kuin teknisistä virheistä. Eli ihmisten

luonnollisia reaktioita ei oteta huomioon muutostilanteessa. (Palmer 2004.)

Muutosvastarinta ei välttämättä ole joustamattomuuden tai tiedonpuutteen tulos. Muutoksen vastus-

tus on ihmisten luonnollinen reaktio. He haluavat suojella oikeuksiaan.

Yukl (2000, 439–441)on listannut erilaisia syitä miksi muutoksia vastustetaan. Luottamuspula on

vastustuksen pääsyy. Ei luoteta ihmisiin, jotka aloittavat muutosprosessin. Epäluottamus puolestaan

saattaa aiheuttaa yhä enemmän vastustusta eri asioihin. Vaikka todellista uhkaa ei olisikaan, ihmiset

uskovat, että heiltä yritetään salata jotain tietoja. Epäluottamus taas voi aiheuttaa johtajalle paineita

ja hän puolestaan alkaa salailla muutoksen syitä, jolloin epäily ja vastustus edelleen lisääntyvät.

Organisaatiossa saatetaan myös uskoa, että muutokset ovat tarpeettomia. Vaikka muutoksen tarpeel-

lisuus voitaisiin todistaa, tehdään enemmin enemmän samaa kuin kokonaan erilaista. Lisäksi voi-

daan uskoa, ettei muutosta voida toteuttaa, uskotaan sen epäonnistuvan. Etenkin, jos muutoksia on

yritetty aikaisemminkin, herää epäilys, ettei se onnistu tälläkään kerralla. (Yukl 2000, 439–441.)

Muutos saattaa olla uhka myös taloudellisessa mielessä. Vaikka muutoksella olisi edullisia vaiku-

tuksia organisaatioon, se saattaa aiheuttaa pelkoa yksilön kohdalla. Pelätään tulojen tai tiettyjen

etujen menetystä tai peräti työn menetystä, esimerkiksi, jos teknologia uhkaa syrjäyttää ihmiset.

Muutos voi aiheuttaa vastustusta, jos sen kustannukset ovat suhteellisen korkeat. Muutoksessa tarvi-

taan resursseja ja aiemmat resurssit, mitä on käytetty menevät hukkaan. Vastusta aiheuttaa myös

pelko omasta epäonnistumisesta. Heikon itseluottamuksen omaavat yksilöt, pelkäävät, etteivät opi

uutta työtapaa. Tällöin auttaa selkeä sääntö, että kaikki koulutetaan uuteen työhön. (emt.)

Suuret organisaatiomuutokset voivat aiheuttaa pelkoa myös aseman ja vallan menetyksestä. Uhat

arvoja ihanteita kohtaan voivat myös aiheuttaa vastustusta. Jos arvot ovat syvään juurtuneet organi-

saatiokulttuuriin, vastustus voi levitä laajalle. Toiset voivat vastustaa muutosta, siksi etteivät halua

olla muiden tarkkailun alla. Pakottaminen ja manipuloiminen yleensä vain pahentavat asiaa. Jos

annetaan mahdollisuus vaikuttaa muutoksen suuntaan, vastustuksesta saatetaan jopa luopua. (emt.)
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Muutosvastarinta kohdistuu siis ennen kaikkea johtajaan. Psykoanalyytikko Gustav Schulmanin

mukaan henkilöstö käyttää erilaisia strategioita johtajuuden nujertamiseksi.  Ensimmäisenä strate-

giana on johtajan idealisointi ja palvonta, jolloin myönteisen palautteen kautta johtaja pyritään saa-

maan riippuvaiseksi henkilöstöstä. Tällöin johtajasta pyritään tekemään kyvytön tekemään vaikeita

päätöksiä, jotka heikentäisivät tiettyjen henkilöiden asemaa. (Haveri & Majoinen 2000, 84–86.)

Toiseksi liiallinen tuttuus tai kaveruus johtajan ja alaisten välillä saattaa estää muutosprosessin joh-

tamista. Kolmas nujertamisstrategia on henkilöstön passiivis-riippuvainen olotila. Työyhteisön jä-

senet tekevät perustehtäväänsä ja kokevat olevansa riippuvaisia johtajastaan, ovat avuttomia. Hidas-

tamistekniikkana muutostilanteessa voidaan pitää sitä, että puheen tasolla muutos hyväksytään,

mutta ei toimita vaan ollaan passiivisia. (Haveri & Majoinen 2000, 84–86.)

Tunnusomaista muutostilanteessa on myös aggressiivisuus, jolloin johtajaa esimerkiksi yritetään

nolata pienillä piikeillä, häpäistä tai saattaa huonoon valoon. Tähän liittyy myös juorujen levittämi-

nen ja pahan puhuminen ei vain johtajasta vaan myös työtovereista. (Haveri & Majoinen 2000, 84–

86.)

Näissä tilanteissa johtaminen on parhaimmillaan esimerkillistä käyttäytymistä ja hyvää asennetta

kaikkia kohtaan. Johtajan on siedettävä kritiikkiä ja haukkumista. Paras tulos saavutetaan, kun joh-

taja laittaa itsensä alttiiksi ja johtaa määrätietoisesti ja omalla esimerkillään. (Haveri & Majoinen

2000, 84–86.)
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  4.4.4. Sitoutumisen johtaminen

Onnistuakseen sitouttamisessa, johtajan on tiedettävä mitä sitoutuminen on. Sitoutuminen on työ-

käyttäytymisen näkökulmasta sitä, että henkilö tulee mielellään työpaikalle, tuntee olevansa vas-

tuussa työstään, työyhteisöstään ja sen kehittämisestä. Sitoutuneen henkilön työskentely on tehokas-

ta ja innostunutta. (Lämsä 2005.)

Sitoutumiseen liitetään kolme keskeistä ominaisuutta: kohde, luonne ja voimakkuus. Kysytään mi-

hin ihminen sitoutuu, mikä on sitoutumisen kohde. Kohteita on erilaisia, kuten työtehtävä, ammatti,

organisaatio, kollegat tai projekti. Ammattiin ja sen arvoperustaan sitoutuneita ovat usein esimer-

kiksi juristit ja opettajat. Voidaankin sanoa, että mitä vahvempi on ammatin arvoperusta ja henkilön

asiantuntijuus, sitä varmemmin henkilön sitoutuminen kohdistuu ammattiin ennemmin kuin organi-

saatioon. On tärkeää, että johtaja tietää mihin työntekijä sitoutuu, jotta voi tarvittaessa vaikuttaa

siihen. (emt.)

Sitoutumisen luonne voi olla jatkuvuusperusteista, normatiivista tai tunneperäistä. Jatkuvuusperus-

teisesti sitoutunut henkilö pitää työntekoa tärkeämpänä kuin sitä, että työtä ei tehdä. Normatiivisesti

sitoutunut henkilö noudattaa tarkoin sopimuksia, sääntöjä ja ohjeita. Muodolliset normit, kuten työ-

sopimukset eivät ole riittävä sitoutumisen peruste, vaan yhteisöllisten ja kulttuuristen normien nou-

dattamista pidetään tärkeänä. (emt.)

Ihmisen tunteisiin ja arvoihin perustuvaa sitoutumista voidaan pitää sitoutumisen syvimpänä muo-

tona. Henkilö on valmis panostamaan työhön eikä laske siihen kuluvia uhrauksia. Hän tuntee työnsä

arvokkaaksi ja tärkeäksi ja tekee sen innokkaasti. Äärimmäistä tunneperäistä sitoutumista sanotaan

intohimoksi, kutsumukseksi tai elämäntehtäväksi. (emt.)

Lämsä & Savolainen (2000) ovat luoneet palkkio- ja luottamusperusteisen sitoutumisen mallin, joka

tähtää kohtuulliseen sitoutumiseen. Kohtuullisuutta pidetään tärkeänä myös sitoutumisessa, vaikka

sen mittaaminen onkin vaikeaa (kuvio 7).
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kohtuullisen
korkea

Luottamus-
perusteinen
sitoutuminen

alhainen

         alhainen         kohtuullisen korkea

Palkkioperusteinen sitoutuminen

Kuvio 7 Sitoutumisen nelikenttä (Lämsä & Savolainen 2000, 303).

Pakkoon perustuvassa sitoutumisessa ihmisellä ei ole muita vaihtoehtoja kuin tehdä työnsä, hän ei

halua ponnistella työnsä eteen ja todennäköisesti lähtee työpaikalta helposti. (Lämsä & Savolainen

2000.)

Palkkioperusteisessa sitoutumisessa käytetään erilaisia aineellisia, sosiaalisia tai psykologisia palk-

kioita. Henkilö vertailee omaa työpanostaan saatuihin palkintoihin nähden, jos hän toteaa suhteen

hyväksi toiseen samaa työtä tekevään verrattuna, sitoutumista tapahtuu. Palkkioperusteinen sitou-

tuminen vahvistuu, kun työn tekemistä arvioidaan yksilösuorituksina. (emt.)

Luottamusperusteiseen sitoutumiseen liittyy tunneperäisiä, yhteisöllisiä ja moraalisia tekijöitä. Hen-

kilö tuntee uskoa ja luottamusta työtään ja organisaatiota kohtaan. Karismaattinen johtajuus lisää

luottamusperusteista sitoutumista.  Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että johtaja rakentaa luotta-

musta. Luottamuksen rakentaminen on usein pitkä ja monimutkainen prosessi. Aluksi palkitsemi-

nen on tärkeää sekä se, että esimies on johdonmukainen. Luottamussuhdetta syventää ihmisten osal-

listumisen mahdollisuus omaa työtä koskevin tavoitteiden määrittelyihin. Myös yhteiset kokemuk-

set ja kommunikaatio lisäävät luottamusta. (emt.)

Luottava Tasapainoinen
sitoutuminen sitoutuminen

Pakkoon perustuva Välineellinen
sitoutuminen sitoutuminen
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5. Tutkimusmenetelmät

Eskola ja Suoranta (1998, 13–14) toteavat, että suomalaisessa yhteiskuntatieteellisessä keskustelus-

sa on ollut yleistä pitää kvalitatiivista, laadullista ja pehmeitä käsitteitä synonyymeinä. Tällöin on

vaara, että pehmeät menetelmät nähdään myös tieteelliseltä tasoltaan pehmeämmiksi kuin tilastolli-

set menetelmät. Toisaalta joskus kvalitatiivista tutkimusta voidaan pitää laadukkaampana kuin mää-

rällistä.

Tutkijan rooli kvalitatiivisessa tutkimuksessa on erilainen kuin kvantitatiivisessä tutkimuksessa.

Tutkijalla on tietynlainen vapaus, joka antaa mahdollisuuden joustavampaan tutkimuksen suunnitte-

luun ja toteutukseen. Toisaalta tutkijalta vaaditaan enemmän tutkimuksellista mielikuvitusta, esi-

merkiksi uusien menetelmällisten tai kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen kokeilemista (Eskola ja

Suoranta 1998, 20).

5.1. Tutkimusongelmat ja tutkimuksen kulku

Opinnäytetutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä on rehtorin rooli esimiehenä organisaatiomuu-

toksen aikana, miten esimies itse kokee muutoksen johtamisen ja miten rehtori arvelee alaisten ko-

kevan muutoksen ja sen johtamisen. Lisäksi tutkimuksessa tulee esiin näkökulma, mikä on rehtorin

tekemän työn suhde siihen mitä hänen opettajien mielestä pitäisi tehdä sekä organisaatiomuutoksen

vaikutukset opettajien näkökulmasta.

Tutkimusongelma 1. mikä on rehtorin tehtävä muutoksen aikana.

Tutkimusongelma 2. miten rehtori kokee johtamisen muutoksen aikana.

Alaongelma 2.1. miten rehtori arvelee opettajien kokevan muutoksen.

Alaongelma 2.2. miten rehtori arvelee opettajien kokevan johtamistyön muutoksen aikana.

Tutkimusongelma 3. mitkä ovat rehtorin tehtävät muutoksen aikana opettajien mielestä.

Alaongelma 3.1. mikä on rehtorin todellisuudessa tekemän työn suhde siihen, mikä oli opettajien

odotuksena.

Tutkimusongelma 4. mitkä ovat organisaatiomuutoksen vaikutukset organisaatiokulttuuriin ja työ-

hyvinvointiin opettajien mielestä.

Tutkimusongelma 5. ovatko opettajat sitoutuneet työhönsä muutoksen jälkeen.
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Keskityn peruskouluissa tapahtuvaan muutokseen, yhtenäiskoulun perustamiseen. Päätökset muu-

toksista (mm. yhtenäiskoulun perustamisesta) tulevat julkiseen organisaatioon yleensä ulkoapäin.

Esimiehet (rehtorit) eivät tee päätöksiä muutoksista, jolloin myös heidän sitoutumisensa muutok-

seen saattaa tuottaa ongelmia.

Tutkimus sijoittuu Tampereen kaupunkiin, missä pilottikohteina (Kohti yhtenäistä peruskoulua

hankkeessa vuosina 2000–2003) olivat Amurin ja Etelä-Hervannan koulut. Hankkeen aikana koulu-

ja tuki ulkopuolinen asiantuntija. (Rajakaltio 2003.) Tällöin ajateltiin, että kaikki Tampereen perus-

koulut siirtyvät yhtenäisopetukseen vuoteen 2006 mennessä. Tällä hetkellä yhtenäiskouluja on vain

seitsemän (vuonna 2007). Edellisten lisäksi Pohjois-Hervannan koulu, Lielahden koulu, Kaukajär-

ven koulu, Kämmenniemen koulu ja Linnainmaan koulu.

Tutkimusongelmat perustuvat pilottihankkeesta (2000–2003) saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin,

joiden mukaan rehtori on keskeisessä asemassa muutoksen aikana. Tällöin oli perusteltua haastatel-

la rehtoreita, jolloin saatiin heidän kokemuksensa näkyviin. Myös muutoksen johtamiseen liittyväs-

sä teoriaosuudessa näkyi esimiehen keskeinen rooli. Esimerkiksi Huuhtasen (1994) mukaan muu-

toksen toteutumisen edellytyksenä on johtajan sitoutuminen itse vahvasti muutoksen tavoitteisiin ja

toteutukseen. Tämän jälkeen pitää saada kaikki muutkin mukaan. Informaation välittäminen henki-

löstölle mm. muutoksen etenemisestä ja viivytyksistä on tärkeää.

Myös valtiovarainministeriön (2000) mukaan johdolla on aktiivinen rooli muutosprosessin aikana.

Esimiehet ovat esimerkkinä osallistumalla henkilökohtaisesti, puhuvat, kuuntelevat ja antavat pa-

lautetta.

Tärkeää oli myös saada esille opettajien kokemukset muutoksesta ja sen johtamisesta. Muutoksen

jälkeistä työhyvinvointia kysyttiin myös opettajilta, sillä erilaiset organisaatiokulttuurit oli liitetty

yhteen, mikä saattaa aiheuttaa kitkaa ala- ja yläkoulun opettajien välillä. Sitoutumisen liittämistä

tutkimusongelmaksi voidaan perustella sillä, että työmotivaatio saattaa laskea, jos opettajat eivät ole

sitoutuneita muutokseen ja sen jälkeiseen työhönsä. Tätä tukee sekä pilottihanke (2000–2003), että

teoriaosuudessa esitetyt tutkimukset. Esimerkiksi Stenvall ja Virtanen (2007, 18–23) toteavat Kai

Ovaskaiseen ja Pekka Poutaseen (2006) viitaten, että kuntasektorin johtaminen on ollut viime vuo-

sina muutosjohtamista ja se on enemmän tai vähemmän epäonnistunut. Epäonnistuminen on seura-
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usta siitä, että henkilöstön kokemuksille ei ole annettu painoarvoa ja tästä syystä henkilöstö ei si-

toudu muutosiin. Toinen syy sitoutumisen puuttumiseen on se, että henkilöstö huomaa, että oman

organisaation johto ei osaa viedä muutoksia läpi.

Brunssonin (2000, 174–177)mukaan sitoutuminen voi vaikuttaa motivaatioon joko suoraan tai odo-

tusten kautta. Epävarmuus vähentää motivaatiota ja odotuksia ja konfliktit vähentävät sitoutumista.

Ja Lämsän (2005) mukaan onnistuakseen sitouttamisessa, johtajan on tiedettävä mitä sitoutuminen

on. Sitoutuminen on työkäyttäytymisen näkökulmasta sitä, että henkilö tulee mielellään työpaikalle,

tuntee olevansa vastuussa työstään, työyhteisöstään ja sen kehittämisestä. Sitoutuneen henkilön

työskentely on tehokasta ja innostunutta.

Pilottihankkeen avulla saatiin yhtenäiskoulujen toiminnasta paljon positiivisia kokemuksia, esimer-

kiksi työelämän laadun kehitys oli myönteistä, johtaminen kehittyi; rehtori, apulais- ja vararehtori

toimivat tiimeinä. Projektin mukana koulut saivat pysyviä kehittämisrakenteita, kuten tiimit, teema-

ryhmät ja säännöllisesti kokoontuvat foorumit, joissa käsitellään koulun arjen toimintaa yhdessä,

etsitään uusia toimintatapoja, kehitetään yhtenäistä perusopetusta ja yhteistyötä. Vuorovaikutus

kehittyi yhteisissä kokoontumisissa, keskustelukulttuuri kehittyi ja vaikeitakin asioita pystyttiin

käsittelemään yhdessä. (Rajakaltio 2003.)

Kouluissa on opettajia, jotka opettavat sekä ylä- että alaluokkia. Tämä on herättänyt myös ristiriitai-

sia tunteita yhteisen tuntikehyksen käytöstä. Koko kouluyhteisössä (eri ammattiryhmät) yhteistoi-

minta vahvistui, tunnettiin yhteisöllisyyttä ja tiedonkulku lisääntyi, kun otettiin käyttöön sähköinen

viikkotiedote. (Rajakaltio 2003.)

Kehittämisprojekti osoitti, että koulun johto on keskeisessä asemassa kehittämisen onnistumisessa.

Rehtorin sitoutuminen kehittämiseen on avaintekijä muutoksessa. Sitoutuminen muutokseen tapah-

tuu vain osallistumisen kautta, tiimimäisen työskentelyn lisääminen mahdollisti jokaisen osallistu-

misen. Kun tiimit ovat lisäksi osa johtamisjärjestelmää, lisääntyy henkilöstön vaikutusmahdollisuu-

det. Kehittämistyöstä tuli osa arkea ja tiimeille annettiin vastuita eri asioissa. Koulut kehittyivät

toiminnassaan oppiviksi organisaatioiksi. Tulevaisuus näyttää miten pysyviä muutokset ovat. (Ra-

jakaltio 2003.)

Tutkimuksen tärkeys on tullut esiin, sillä uusia yhtenäiskouluja perustetaan jatkuvasti paitsi Tampe-

reella myös muualla Suomessa. Tutkimuksen valmistumista odotetaan mm. Helsingissä, erään tule-
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van yhtenäiskoulun opettaja on asiaa tiedustellut. Valitettavan ajankohtaista kouluihin liittyvät tut-

kimukset ovat myös Jokelan ja Kauhajoen tragedioiden vuoksi. Lehdissä kirjoitellaan liian suurista

kouluista, joissa on liikaa sekä oppilaita että henkilökuntaa. Yhtenäiskouluthan ovat juuri suuria

yksiköitä. Mikä on tulevaisuudessa parempi oppilaiden kehitykselle, onko yhtenäisellä opinpolulla

tarkoitetut seuraukset vai pitäisikö sittenkin pysytellä pienemmissä kouluyksiköissä?

Tutkimuksen teoreettinen perusta luotiin kandityönä syksyllä 2006, jonka jälkeen suunniteltiin var-

sinainen tutkimuksen empiirinen osuus. Tällöin päätettiin, että tutkimusmenetelminä käytetään sekä

kvalitatiivista haastattelumenetelmää että kvantitatiivista lomake kyselyä. Haastateltavat olivat kou-

lujen rehtorit ja opettajille lähetettiin kyselyt.

Haastattelut suoritettiin keväällä 2007 ja kyselyt lähetettiin sekä keväällä 2007 että syksyllä 2007.

Kyselyt lähettiin myös syksyllä, sillä ensimmäisellä kerralla vastausprosentiksi saatiin vain 20 ja

syksyllä 10 % lisää eli yhteensä vastausprosentti oli lopullisessa tutkimuksessa 30. Tämän jälkeen

tulokset analysoitiin kvalitatiivisilla ja kvantitatiivisilla menetelmillä.

5.2. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvalitatiivista tutkimusta verrataan usein kvantitatiiviseen tutkimukseen.  Eskola ja Suoranta (1998,

13–14) toteavatkin, että vastakkainasettelu on turha ja harhaanjohtava silloin, kun keskustellaan

tutkimuksen hyvyydestä ja huonoudesta. Tärkeää sen sijaan on tehdä hyvää tutkimusta erilaisilla,

tiettyyn ongelmaan sopivilla menetelmillä.
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Taulukko 2 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän eroja

Kvalitatiivinen suuntaus Kvantitatiivinen suunta-
us

Tutkimuksen tarkoitus kontekstuaalisuus, tulkinta,
toimijoiden näkökulman
ymmärtäminen

yleistettävyys, ennustetta-
vuus, kausaaliselitykset

Tutkimuksen malli luonnontieteet, positivismi humanistiset tieteet, her-
meneuttinen tutkimusote

Ontologiset oletukset (to-
dellisuuden luonne)

yhtä monta todellisuutta
kuin henkilöäkin

objektiivinen, yhteneväi-
nen

Epistemologiset oletukset
(tiedon luonne, tutkijan ja
tutkittavan suhde)

-haastattelijan ja haastatel-
tavan yhteistyö
-tutkijan tunteet ja persoo-
nallisuus vaikuttavat tut-
kimukseen

– kohde tutkijasta riippu-
maton
– tutkijan tunteet ja per-
soonallisuus pyritään erot-
tamaan tutkimuksesta

Aksiologiset oletukset
(tutkimuksen suhde ar-
voihin)

yksilön ääni tulee kuulu-
viin

arvoista vapaa tutkimus

Retoriset oletukset (tut-
kimuksen kieli)

yksilön ääni kuuluu, rapor-
tointi kuvailevaa

kieli muodollinen, rapor-
tointi abstraktia, numeeris-
ta

Metodologiset oletukset
(tutkimusprosessi)

numeroiden käyttö tulokset muodossa
”enemmän kuin”, ”suurin
osa” jne.

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 22) toteavat, että Glesnen ja Peshkinin(1992) mukaan kvantitatiivisella

tutkimuksella pyritään yleistettävyyteen, ennustettavuuteen ja kausaaliselityksiin (taulukko 2). Sen

sijaan kvalitatiivisella tutkimuksella pyritään kontekstuaalisuuteen, tulkintaa ja toimijoiden näkö-

kulman ymmärtämiseen. Kvantitatiivinen tutkimus on liitetty perinteisesti positivistiseen, luonnon-

tieteelliseen tutkimukseen ja on väitetty, että kvantitatiivinen tutkimus on lainannut mallinsa luon-

nontieteiltä mutta kvalitatiivinen tutkimus tulee humanistisista tieteistä ja hermeneuttisesta tutki-

musotteesta. Hermeneuttista paradigmaa kannattava tutkija hyväksyy, että tunteet ja persoonallisuus

vaikuttaa tutkimukseen kun taas positivistien suuntauksen tutkija yrittää pitää nämä erillään (ks.

Gummeson, 1991).

Hirsjärvi ja Hurme (2001) toteavat Creswelliin (1994) viitaten, että kvantitatiivinen tutkimus pitää

todellisuutta objektiivisena ja yhteneväisenä ja kvalitatiivinen tutkimus pitää todellisuutta subjektii-

visena ja niin moninaisena kuin tutkittavat sen kokevat.
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa oletetaan, että tutkimuksen kohde on tutkijasta riippumaton. Kyse-

lylomakkeessa on yritetty minimoida tutkijan vaikutus lomakkeeseen. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa kohde ja tutkija ovat sen sijaan vuorovaikutuksessa keskenään, jolloin haastattelut ovat haas-

tattelijan ja haastateltavan yhteistyön tulosta. (Hirsjärvi ja Hurme, 2001, 23.)

Edelleen Creswelliin (1994) viitaten todetaan, että kvantitatiivinen tutkimus on arvoista vapaata,

kieli on muodollista ja raportointi numeerista ja kvalitatiivinen tutkimus arvosidonnaista ja vinoutu-

nutta sekä raportointi kuvailevaa. (Hirsjärvi ja Hurme, 2001, 24.)

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen tavallisimmaksi eroksi on sanottu sitä, että kvantita-

viinen suuntaus perustuu numeroiden käyttöön. Tätä on kuitenkin kritisoitu (mm. Hammersley

1992) toteamalla, että kvalitatiivinenkin ”kvantifioi” mutta ei aina numeroiden avulla vaan muodos-

sa ”enemmän kuin” tai ”suurin osa”. Tutkimus voi olla tarkka vaikka numeroita ei olisikaan, pää-

asia on totuudellisuus (ks. Hammersley 1992). (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 24.)

Creswell (1994) esittää kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen metodologisia eroja seuraa-

valla tavalla: Kvalitatiivisen tutkimuksen prosessi sen sijaan etenee yksityisestä yleiseen, on kiin-

nostunut useasta tekijästä yhtä aikaa, luokat muotoutuvat tutkimuksen kuluessa, säännönmukai-

suuksia kehitellään paremman ymmärryksen toivossa ja tarkkuus ja luotettavuus saavutetaan verifi-

oimalla.

Kvantitatiivinen tutkimuksen prosessi etenee yleisestä yksityiskohtaiseen, etsii syysuhteita, luokat

määrätty ennen tutkimuksen alkua, pyrkii ennustamiseen, selityksiin ja ymmärtämiseen yleistysten

avulla lopullisena pyrkimyksenä tarkkuus ja luotettavuus reliaabeliuden ja validiuden kautta.

(Creswell, 1994.)

Tätä kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen metodologista jakoa ovat kritisoineet mm. Qu-

reshi (1992) ja Hammersley (1992), Brannen (1992). Erot eivät heidän mukaansa ole niin suuria

etteikö suuntauksia voisi integroida samaan tutkimukseen. Tutkimusongelma määrää mitä mene-

telmää käytetään. Sama tutkimus voi sisältää useammantyyppisiä ongelmia, tällöin voidaan käyttää

useampia menetelmiä (ks. Bullock, Little ja Millham, 1992). (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 25.)
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5.3. Menetelmien yhdistäminen

Tässä tutkimuksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Eri-

laisten menetelmien yhdistäminen eli triangulaatio on perusteltua, sillä erilaisten tieteenfilosofisten

näkemysten ja monien tutkimustraditioiden liitto on erityistieteille tyypillistä (Eskola ja Suoranta,

1998, 25–26.) Triangulaatio viittaa erilaisten aineistojen, teorioiden ja/tai menetelmien käyttöön

samassa tutkimuksessa (ks. Brewer & Hunter 1989). Sen käyttöä voi perustella sillä, että yksittäisel-

lä tutkimusmenetelmällä ei saada yhtä kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta. Lisäksi triangulaatiolla

voidaan korjata luotettavuusvirhettä, koska näkökulmia on käytössä enemmän kuin yksi. Kvalitatii-

visen ja kvantitatiivisen asetelman erot ovat häilyviä ja niitä pitää edelleen arvioida. (Eskola ja Suo-

ranta, 1998, 68–69.)

Denzinin (1970, 301–313) mukaan on neljänlaista triangulaatiota: menetelmä-, aineisto-, teoria- ja

tutkijatriangulaatiot. Tässä tutkimuksessa on käytetty menetelmätriangulaatiota, jolloin käytetään

erilaisia aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä, jotka tässä tutkimuksessa ovat olleet haastatte-

luilla ja sähköisellä kyselylomakkeella saatu aineisto.  Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty teo-

riatriangulaatiota, jolloin tutkimusaineistoa tulkitaan erilaisilla teorioilla. Tässä tapauksessa teorioita

ovat olleet visiolähtöinen ja dynaaminen muutoksen johtaminen, klassinen sitoutumislähtöinen

muutoksen johtaminen sekä johtaminen vallan näkökulmasta.

Useimmissa tutkimuksissa, joissa käytetään kahta tai useampaa menetelmää, kvantitatiivisella me-

netelmällä (kyselylomake) kerätään ns. tutkimuksen runko, yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä.

Sen jälkeen kvalitatiivisella menetelmällä (haastattelu) syvennetään tutkimuksesta saatua kuvaa.

(Eskola ja Suoranta, 1998, 73.)
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Taulukko 3 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedonkeruumenetelmän ja analysoinnin yhdistäminen (Bryman,
1992, 71).

Menetelmätyyppi
kvantitatiivinen kvalitatiivinen

kvantitatiivinen 1. kongruentti

2. inkongruentti,
esimerkiksi puoli-
strukturoidun tai
strukturoimatto-
man haastatteluai-
neiston kvantifi-
oiminen

Aineiston analy-
sointi tapa

kvalitatiivinen

3. inkongruentti,
esimerkiksi avoin-
ten kysymysten
vastaukset kysely-
lomakkeella

4. kongruentti

Bryman (1992, 70–73) esittää nelikentän avulla miten kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimus-

menetelmän ja aineiston analyysin voi yhdistää (taulukko 3). Kongruentti tarkoittaa yhteensopivaa

ja inkongruentti voi tarkoittaa myös sekamallia. Hänen mielestään varsinaista sekakäyttöä ei tapah-

du silloin, kun sama tiedonkeruumenetelmä on analysoitu sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivises-

ti.

Taulukosta 3 voidaan todeta, että soluissa yksi ja neljä on menetelmät ja analysointitavat yhteenso-

pivat, kun taas soluissa kaksi ja kolme on käytetty menetelmiä tai analyysia yhdistämällä. Esimer-

kiksi kvalitatiivinen tiedonkeruu on analysoitu kvantitatiivisesti ja kvantitatiivisella menetelmällä

kerätty aineisto on analysoitu kvalitatiivisesti. Bryman (1992, 70–73.)

Taulukko 4 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedonkeruun ja analyysin yhdistäminen neljällä tavalla (Hirsjärvi
ja Hurme, 2001, 29).

Malli
Vaihe I II III IV
Tietojenkeruumenetelmä kvalit. kvalit. kvantit. kvalit. kvantit.
Analyysi kvalit. kvantit. kvalit. kvantit. kvalit. kvantit.

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 28–29) viittaavat Brymanin (1992) esittämään nelikenttään kvalitatiivi-

sen ja kvantitatiivisen menetelmän ja aineiston analysoinnin yhdistämisessä. Hirsjärvi ja Hurme

(2001) ehdottavat neljää eri sekamallin vaihtoehtoa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen menetelmän

yhdistämiseksi (taulukko 4). Yleisimmin on käytössä malli, jossa kvalitatiivisesti kerätty aineisto
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analysoidaan kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti kerätty aineisto analysoidaan kvantitatiivisesti.

Näitä voidaan yhdistellä kahdella tavalla joko johtopäätöksiä tehtäessä, jolloin menetelmät täyden-

tävät toisiaan. Tai kvalitatiivisesti kerätyt tiedot analysoidaan sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivi-

sesti, jolloin analyysit täydentävät toisiaan.

Hirsjärvi ja Hurme (2001) esittävät erilaisia tapoja miten kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimus-

tapaa voidaan käyttää. Ensimmäiseksi kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen vaiheen vuorottelu: vaiheet

peräkkäin ensin kvalitatiivinen sitten kvantitatiivinen tai päinvastoin. Tai vaiheita voi käyttää vuo-

rotellen. Toiseksi vaiheita voi käyttää rinnakkain, esimerkiksi tutkittavalle esitetään kyselylomake

haastattelun lopuksi. Kolmanneksi sisäkkäin, jolloin samanaikaisesti, samalla menetelmällä saadaan

tietoa, joka käsitellään kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti.

Lisäksi menetelmiä voidaan yhdistää tehtävien suhteen. Ensimmäiseksi puhutaan ns. varmennetusta

käytöstä, mikä tarkoittaa, että tulokseen voidaan luottaa vasta kun molemmilla menetelmillä on saa-

tu sama tulos.  Tätä on kritisoitu (ks. Bryman, 1992), sillä eri menetelmillä on erilaiset tavoitteet

eivätkä ne välttämättä sovi triangulaatioon. Tuloksissa voi esiintyä eroja, mitkä voivat johtua huo-

nosta suunnittelustakin, mutta kuitenkin kvalitatiivisesta tutkimuksesta saadaan esiin enemmän

odottamattomia ja uusia asioita. Tutkimus voidaan alun perin suunnitella niin, että toinen menetel-

mä on sivuosassa, innoittamassa. Toista menetelmää voidaan myös käyttää kuvailemaan toisella

menetelmällä saatua tietoa. (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 31–32.)

Menetelmiä voidaan yhdistää myös täydentävästi eli komplementaarisesti, jolloin tutkimus on jo

suunniteltu niin, että menetelmät kattavat tutkimuksen eri alueita. Esimerkiksi (ks. Layder, 1993)

kvalitatiivisessa tutkimuksessa kvantitatiivisella aineistolla voidaan saada esiin lisää erilaisia näkö-

kohtia samasta asiasta eikä niinkään ole kyse vain validiuden lisäämisestä. (Hirsjärvi ja Hurme

2001, 31–32.) Tässä tutkimuksessa on käytetty komplementaarisesti yhdistelevää menetelmää.

Triangulaation käyttöä tutkimuksissa haittaa menetelmän kalleus ja aika. Sen käyttö voi olla hanka-

laa, sillä jo yhden aineiston käsittely saattaa viedä aikaa paljon. Eskola ja Suoranta (1998, 71) totea-

vat Siljanderiin (1992, 20–21) viitaten, että lisäksi triangulaatiota voidaan metodologisesti kyseen-

alaistaa. Eri tutkimusmenetelmät tulkitsevat tutkimuskohdetta eri tavalla ja voivat puhua jopa eri

tutkimuskohteesta. Eli jokin asia voi olla eritavoin orientoituneille tutkijoille eri asia. Tällöin trian-

gulaatio voi johtaa käsitteellisiin sekaannuksiin, ristiriitojen hyväksymiseen tai teoriattomaan tie-

toamiseen.
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6. Tutkimusaineiston keruumenetelmät

Tutkimus tehtiin haastattelemalla kaikkien Tampereen kaupungin yhtenäiskoulujen rehtoreita. Li-

säksi lähetettiin kaikille yhtenäiskoulujen opettajille sähköinen kyselylomake, yhteensä 332 kappa-

letta. Jo tutkimusta suunniteltaessa päätettiin, että menetelmät kattavat tutkimuksen eri alueita ja,

että menetelmät yhdistetään toisiaan täydentävästi eli komplementaarisesti johtopäätöksiä tehtäessä,

kuten Hirsjärvi ja Hurme (2001, 31–32) esittävät Layderiin (1993) viitaten.

Haastattelut on tehty esimiehille eli yhtenäiskoulujen rehtoreille ja kyselylomakkeet on lähetetty

koulujen opettajille, jotta saataisiin tutkimusongelmaan erilaisia näkökulmia. Tarkoituksena on,

saada mahdollisimman monipuolinen kuva muutoksesta ja sen johtamisesta sekä alaisten että esi-

miehen kannalta.

6.1. Teemahaastattelu

Haastattelu valittiin, koska sen avulla haluttiin syventää aihetta ja päästä käsiksi ns. organisaation

syvärakenteeseen sekä luoda parempi ymmärrys siihen, miten ihmiset kokevat muutoksen ja mitä

vaaditaan esimieheltä tämän prosessin aikana.

Haastattelun lajiksi valittiin puolistrukturoitu eli teemahaastattelu, jota sanotaan puolistrukturoiduk-

si, koska haastattelun aihepiirit ovat kaikille samat. Teemahaastattelu on lähempänä strukturoima-

tonta haastattelua kuin strukturoitua haastattelua, jolloin kaikille tutkittaville eitetään täsmälleen

samat kysymykset.  Teemahaastattelu ei ole kuitenkaan yhtä vapaamuotoinen kuin strukturoimaton

haastattelu. (Hirsjärvi ja Hurme, 2001, 48.)

Teemahaastattelussa tiedetään, että tutkittavat ovat kokeneet tietyn asian (ks. Merton, Fisk ja Ken-

dall, 1956, 3-4) ja tutkija on etukäteen selvittänyt ilmiön rakenteita, prosesseja ja kokonaisuutta.

Tällöin tutkija on päätynyt tiettyihin oletuksiin ja laatii sen pohjalta haastattelurungon. Haastattelu

kohdennetaan tutkittavien henkilöiden kokemuksiin tilanteista, jotka tutkija on jo ennalta analysoi-

nut. (Hirsjärvi ja Hurme, 2001, 47.)
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Tässä tapauksessa haastateltiin yhtenäiskoulujen rehtoreita, jotka olivat kaikki olleet mukana, kun

koulu siirtyi perinteisestä ala- tai yläkoulusta yhtenäiseksi peruskouluksi, jossa on kaikki luokat

ensimmäisestä yhdeksänteen. Oletuksia olivat mm., että esimieheltä odotetaan enemmän kuin nor-

maalitilanteessa, esimiehen aika ei välttämättä riitä kaikkien asioiden hoitoon, yleinen työilmapiiri

saattaa kiristyä muutoksen aikana, esimies pystyy vaikuttamaan työilmapiiriin. Oletettiin lisäksi,

että muut muutokset vaikuttavat yhtenäiskoulujen rehtorien työtä lisäävästi, kuten aluerehtorijärjes-

telmä ja Tampereen kaupungin hallinnolliset muutokset esimerkiksi tilaaja-tuottaja–malli.

Haastattelut suoritettiin touko-kesäkuussa 2007, jolloin Tampereella seitsemän yhtenäiskoulua ja

näin ollen seitsemän rehtoria. Rehtoreista kaksi olivat, paitsi oman koulunsa johdossa, myös alue-

rehtoreina toimivia. Neljä rehtoreista oli aineenopettajataustaisia ja kolme luokanopettajataustaisia.

Eskolan ja Suorannan (1998, 210–230) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohta on tutkijan

avoin subjektiviteetti ja se, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Tällöin luotetta-

vuuden suurin kriteeri on tutkija itse ja luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia.

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuudesta puhutaan nimenomaan mittauksen luotettavuute-

na. Kvalitatiivisesta tutkimuksesta puhuttaessa ei perinteiset käsitteet validiteetti ja reliabiliteetti

sellaisenaan sovellu käytettäväksi.

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan käsitellä neljällä näkökulmalla: realistisella, va-

kuuttavuudella, yhteistoiminnalla ja kritiikillä. Realistinen luotettavuusnäkökulma voidaan jakaa

sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin eli pätevyyteen. Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuksen teo-

reettisen ja käsitteellisten määrittelyjen sopusointua eli se osoittaa tutkijan tieteenalansa hallinnan

voimakkuutta. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen

suhteen pätevyyttä. Tutkimushavainto validi, kun se kuvaa tutkimuskohteen sellaisena kuin se on.

Realistisen luotettavuusnäkökulman reliabiliteetti tarkoittaa, että aineisto on reliaabeli, silloin, kun

se ei sisällä ristiriitaisuuksia. (Eskola ja Suoranta, 1998, 212–213.)

6.2. Kyselylomake ja tulosten analysointimenetelmät

Kyselylomakkeet lähetettiin keväällä 2007 ja syksyllä 2007. Molemmilla kerroilla lähetettiin kyse-

lyt kolme kertaa. Lomake koostui neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa kysyttiin vastaajan taus-

tatietoja. Toinen osio koostuu väittämistä, jotka koskevat koulun muutosta yhtenäiskouluksi. Kol-

mas osio käsittelee henkistä työympäristöä muutoksen aikana ja sen jälkeen. Kolmas osio jakautuu
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lisäksi osiin A ja B. A-osassa on väittämiä, jotka ovat yleisiä väittämiä liittyen henkiseen työilma-

piiriin. B-osassa kysytään vastaajan mielipidettä siitä, onko rehtorilla ollut mahdollisuus muutoksen

kuluessa vaikuttaa näihin henkistä työilmapiiriä koskeviin väitteisiin. Neljäs osio käsittelee johta-

miskysymystä ja koostuu niin ikään osista A ja B. A-osassa esitetään johtamiseen liittyvä väittämä

ja vastaajat arvioivat, koskeeko kyseinen väittämä hänen mielestään rehtorille kuuluvaa tehtävää

muutoksen aikana. B-osassa vastaaja puolestaan arvioi, miten hyvin rehtorilla on ollut mahdollisuus

hoitaa tämä tehtävä muutoksen aikana.

Lomakkeessa oli pääasiassa kvalitatiivisia järjestysasteikollisia (ordinal) kysymyksiä sekä muuta-

mia kvalitatiivisia laatueroasteikollisia (nominal) kysymyksiä. Muutamat suhdeluku eli suhdeas-

teikolliset kysymykset, kuten ikä, opettajana olovuodet ja nykyisessä koulussa toimitut vuodet luo-

kiteltiin.

Tähtinen ja Isoaho (2001, 14–16) toteavat, että järjestysasteikossa kuvataan kvalitatiivisten muuttu-

jien suhdetta. Se kertoo onko jotain ominaisuutta enemmän tai vähemmän kuin muissa tapauksissa,

mutta ei kerro, kuinka paljon ominaisuutta on suhteessa muihin. Se ilmaisee muuttujien samanlai-

suutta tai erilaisuutta sekä järjestyksen. Sen avulla voidaan verrata muuttujia tai ryhmiä keskenään.

Tämä on yhteiskuntatieteessä ja kasvatustieteessä yleisimmin käytetty asteikko. Esimerkiksi asen-

teita mitataan usein Likertin kehittämällä asteikolla, joka järjestää vastaajat "samanmielisyyden"

määrän mukaan. Tässä tutkimuksessa on pääosin käytetty Likert -asteikkoa, missä vastausvaihtoeh-

dot ovat ”samaa mieltä”, ”melko samaa mieltä”, ”melko eri mieltä”, ”eri mieltä”. Vastausvaihtoeh-

toihin on lisätty vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Analysointivaiheessa ”en osaa sanoa (eos)” vaihtoehto

voidaan määritellä puuttuvaksi tiedoksi.

Tähtinen ja Isoaho (2001, 14–16) toteavatkin, että on yleistä käsittää Likert -asteikolla mitatut

muuttujat välimatka-asteikollisiksi, jolloin mahdollistuu keskiarvoihin perustuvien testien (t-testit ja

varianssianalyysi) käyttö. Suositeltavat kuvailu ja testaus menetelmät laatuero- ja järjestysasteikolli-

sille muuttujille ovat epäparametriset (nonparametriset)menetelmät, frekvenssiesitykset, kuten his-

togrammi, ristiintaulukointi ja moodi. Lisäksi voidaan käyttää khin neliö-testiä ja log -lineaarisia

menetelmiä. Järjestysasteikollisille muuttujille voidaan vielä mitata mediaani järjestyskorrelaatio.

Tähtinen ja Isoaho (2001, 14–16) toteavat, että järjestysasteikossa kuvataan kvalitatiivisten muuttu-

jien suhdetta. Se kertoo onko jotain ominaisuutta enemmän tai vähemmän kuin muissa tapauksissa,
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mutta ei kerro, kuinka paljon ominaisuutta on suhteessa muihin. Se ilmaisee muuttujien samanlai-

suutta tai erilaisuutta sekä järjestyksen. Sen avulla voidaan verrata muuttujia tai ryhmiä keskenään.

Faktorianalyysia tehtäessä Tähtinen ja Isoaho (2001, 127) toteavat, että muuttujien pitäisi olla vä-

hintään välimatka-asteikollisia. Kun taas Metsämuuronen (2003, 520–521) ja Vallin (2001, 87) oli-

vat sitä mieltä, että faktorianalyysiä voi käyttää järjestysasteikollisissa muuttujissa. Faktorianalyysi

tehtiin teemojen ”koulun muutos yhtenäiskouluksi” (viisi asteikolliset muuttujat) sekä ”henkinen

työympäristö” -muuttujille. Ennen faktorianalyysiä tehtiin Kaiserin testin avulla osittaiskorrelaa-

tiotesti, joka kertoo onko korrelaatiomatriisi sovelias faktorianalyysille. Jos Kaiserin testi antaa ar-

von 0,6 tai suuremman, korrelaatiomatriisi on sovelias faktorianalyysiin.

Tämän jälkeen suoritettiin faktorointi, missä jokaisen mukana olevan muuttujan painoarvo eli fakto-

rilataus lasketaan.  Lataukset kertovat kuinka voimakkaasti muuttujat kuuluvat eri faktoreille. Tä-

män yhteydessä suoritettiin myös suositeltava rotaatio, jonka avulla pyritään siihen, että kukin

muuttuja latautuisi mahdollisimman selvästi vain yhdelle faktorille. (Tähtinen ja Isoaho 2001, 129.)

Tämän perusteella luotiin summamuuttujat.

Ennen summamuuttujan luontia korvattiin vastausvaihtoehto 3=en osaa sanoa numerolla nolla, ettei

se summaudu muuttujan mukana. Tällöin saatiin vastauksista joko positiivisia tai negatiivisia. Ja,

jos keskiarvo on nolla, vastaukset ovat olleet pääasiassa ”en osaa sanoa”. Summamuuttuja luotiin

vastausten keskiarvona, joka edelleen luokiteltiin, jotta siitä saatiin vertailukelpoinen muun aineis-

ton kanssa.

Jokaisen osion järjestysasteikollisten muuttujien vastauksista koottiin taulukkoon frekvenssit, jotka

antavat yleiskuvan vastauksista. Taulukkoon valittiin arvoiksi moodi, mediaani sekä minimi ja

maksimi arvot. Vallin (2001, 51–54) mukaan moodi on keskiluku, joka kertoo mitä arvoa aineistos-

sa on eniten. Mediaani kertoo suuruusjärjestykseen järjestetyn aineiston keskimmäisen luvun.

Osiossa ”johtaminen” rehtorin tehtäviä koskevat väittämät on jaettu A.= miten tärkeänä opettaja

pitää ks. tehtävää ja B.= miten hyvin tehtävän hoito toteutuu. Näistä on laskettu keskiarvot, joita on

myös vertailtu ”paired sample” – t-testillä. Tähtisen ja Isoahon (2001, 81) mukaan testiä voi käyttää

myös Likertin asteikollisilla muuttujilla.
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7. Tulokset ja tulosten tulkinta

7.1. Teemahaastatteluaineistontulokset ja tulosten analysointi

Hirsjärvi ja Hurme (2001, 136) toteavat, että aineiston analysointitapaa pitäisi miettiä jo aineiston

keruu vaiheessa. Tutkijat eroavat siinä, miten erillisinä prosesseina he pitävät aineiston luokittelua

analyysiä ja tulkintaa.

Eskola ja Suoranta (1998, 160–207) jakavat analyysimenetelmät seuraavasti: kvantitatiiviset ana-

lyysitekniikat, teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskursiiviset analyysitavat ja keskustelu-

analyysi. Useimmiten aineistoa lähestytään ensin tematisoinnin kautta. Tällöin analysointi saattaa

jäädä pelkästään sitaattikokoelmaksi. Teemoittelu vaatii kuitenkin teorian ja empirian vuorovaiku-

tusta, joka esiintyy tekstissä niiden lomittumisena toisiinsa.

Tesch (1990, 25–26) kuvaa klassista sisällönanalyysiä suureksi osaksi numeeriseksi, mutta sitä voi

käyttää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen aineiston analyysissä. Klassista sisällönanalyysiä

käytetään politiikan ja journalismin tieteenaloilla sekä sosiaalipolitiikassa ja sosiologiassa. Sisällön-

analyysissä käytetään metodina yksinkertaista sanojen ja ilmausten laskemista ja luokittelua niiden

merkitysten mukaan. Lisäksi analyysiä käytetään sanojen erottamiseen kontekstista. (ks. Weber

1985.)

Haastattelut nauhoitettiin ja sen jälkeen litteroitiin eli kirjoitettiin sanasta sanaan ylös. Aineistoa

luettiin ja se jaettiin kysymysten laadun mukaan teemoihin. Haastateltaville esitettiin 14 kysymystä,

jotka teemoiteltiin viideksi teemaksi.

Haastatteluaineisto analysoitiin kvalitatiivisesti. Ensin käytiin teemoittain läpi kysymykset ja kirjoi-

tettiin ylös vastauksia ja järjesteltiin sen mukaan kuin sama mielipide toistui. Usein toistuvat asiat

huomioitiin. Esimiehen mahdollisuutta vaikuttaa muutoksen toteutumiseen, työilmapiiriin ja opetta-

jien suhtautumista muutokseen sekä oppilaille tarkoitetun opinpolun toteutumista koodattiin plus ja

miinus merkeillä. Lisäksi etsittiin syvempiä merkityksiä esimiehen kokemuksista muutokseen liit-

tyen sekä mitä alaiset esimiehen mielestä häneltä odottavat muutoksen aikana.
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Ensimmäisen teeman kolme kysymystä koskee yksittäisten koulujen muutoksia: miten ja milloin

muutos tapahtui juuri teidän koulussanne, poikkeaako johtaminen entiseen malliin verrattuna ja

onko yhtenäiskoulun tavoite, oppilaille tarkoitettu opinpolku toteutunut teidän koulussanne.

Toinen teema liittyy yleisesti johtamiseen: miten paljon rehtorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa

henkiseen työympäristöön, onko rehtorilla mielestänne tarpeeksi päätösvaltaa omaan työhön näh-

den, koulun kehittämiseen tai opettajien tapaan työskennellä. Sekä onko teillä mielestänne riittävästi

aikaa hoitaa kaikki tehtävänne.

Kolmas teemaa koskee itse muutosta: saitteko tarpeeksi tietoa muutokseen liittyen ja miten muutok-

seen suhtauduttiin koulussanne, miten itse suhtauduit ja miten opettajat suhtautuivat sekä miten

siihen nykyään suhtaudutaan.

Neljäs teema koskee muutoksen johtamista: millaisia odotuksia opettajat kohdistivat esimieheen

muutoksen aikana, mitkä ovat mielestänne rehtorin tärkeimmät tehtävät muutoksen aikana ja mitkä

asiat vaikeuttavat rehtorin työtä eniten muutoksen aikana.

Viides teema liittyy yleisempiin muutoksiin, kuten miltä yhtenäisen peruskouolun tulevaisuus näyt-

tää Suomessa, mitä ajattelette aluerehtorijärjestelmästä ja muutoksista, mitä on tapahtunut Tampe-

reen kaupungin hallinnossa.

7.1.1. Johtaminen

Tähän teemaan liittyivät aiheet rehtorin mahdollisuuksista vaikuttaa henkiseen työympäristöön,

omaan työhön ja koulun kehittämiseen sekä opettajien tapaan työskennellä, lisäksi teema sisälsi

aiheen työajan riittävyydestä asioiden hoitoon.

Kuten Juuti (2007) toteaa että, kouluihin sopii ihmisten johtaminen (leadership) paremmin kuin

asioiden johtaminen (management). Johtaminen on suhde ihmisten välillä ja on tärkeää, että tehdään

yhteistyötä. Johtaminen edellyttää itsensä likoon laitamista, eikä jaettua johtamista saavuteta pakot-

tamalla tai edes rahalla. Rehtorin tehtävä on saada esiin ihmisen parhaat puolet, etteivät huonommat

puolet pääse haittaamaan työskentelyä.



62

Erätuulen ja Leinon (1992, 7-12) kuvaamissa Smithin ja Andrewin (1989, 17–21) esittämissä te-

hokkaan koulun johtajakuvauksen ulottuvuuksissa (johtaja resurssien hankkijana, johtaja opetus-

resurssina, johtaja kommunikoijana ja johtaja näkyvänä läsnäolijan) tuli esiin tiedon välityksen ja

kommunikoinnin merkitys.

Mustosen (2003b) mukaan rehtorin tärkeimpinä tehtävinä pidetään yhteishengen luomista, sillä

koulun yleinen ilmapiiri ohjaa työtyytyväisyyttä ja töiden sujumista. Jokaisella koululla on oma

kulttuurinsa, joka näkyy yhteisön toiminnassa, ajattelussa ja päätöksenteossa.

”…mielestäni rehtorin pitää huolehtia siitä, että yhteisön hyvinvointi olis mahdollisimman hyvä ja

siihen on erilaisia vaihtoehtoja: koulutukset, avoimuus, avoin tiedottaminen, asioista kertominen,

asiat keskustellaan eikä piilotella mitään. Tietysti jokaisella on oma tapansa miten tekee ja toimii.”

Rehtorit olivat yksimielisiä siitä, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvin paljon henkiseen työ-

ympäristöön. Tähän vaikuttaa rehtorin oma käytös ja esimerkki, uskallus kuunnella ja tehdä päätök-

siä. Yksi tärkeimmistä asioista henkiseen työympäristöön liittyen on avoin tiedottaminen ja asioista

kertominen.

”Itse asiassa rehtori on se joka siitä vastaa omalla toiminnallaan…me rehtorien joukko luodaan se

(työympäristö), meillä on tiimiorganisaatio ja tiimin vetäjät omalta osaltaan luo sitä hyvää ilmapii-

riä.”

Juuti & Vuorela 2002, 104–106) esittivät keskustelevan esimiestyön, joka pyrkii kehittämään ihmi-

siä sellaisiksi, miksi he voivat tulla. Keskustelevan esimiestyön oletuksia olivat mm.: työtä tekevillä

ihmisillä on itsellään voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja. Rehtorin tehtävä on saada ne esille. Jokai-

nen on vastuullinen ihminen ja kykenee kantamaan vastuuta. Jokainen haluaa vastata sellaisiin

haasteisiin, joihin on itse sitoutunut. Avoimessa ja luottamuksellisessa vuorovaikutuksessa kunnioi-

tetaan monenlaisia tarinoita. Rehtori kiinnittää huomionsa voimavaroihin ja mahdollisuuksiin ja

ylläpitää uskoa muutokseen. Rehtorin tehtävä on osallistaa ihmiset keskusteluprosesseihin, joissa

etsitään yhdessä ratkaisuja pulmatilanteisiin. Rehtori voi rakentaa luottamusta ja avoimuutta työyh-

teisöön arvostamalla ihmisiä sekä kuuntelemalla heitä
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”…kun tulee uusi johto paikalle, joka ei kaikkea voi hyväksyä, se vähän aluksi kauhistuttaa, että

näähän on varsinaisia byrokraatteja.  Mutta sen jälkeen, kun tietyt toimintasäännöt tehdään se luo

tietynlaista turvallisuutta, kun pelisäännöt tehdään.

Pitää muistaa se perustehtävä, että oppilaita vartenhan me täällä ollaan, mutta se tuppaa joskus

vähän unohtuun.”

Ojalan (2007) mukaan johtamisen ja hallinnon kannalta nimenomaan yhtenäiskoulut ovat merkityk-

sellisiä. Näissä kouluissa on suuri oppilasmäärä enemmän henkilökuntaa ja organisointi tulee mo-

nimutkaisemmaksi. Tällöin johtaminen etääntyy ja siitä tulee laitosmaisempaa. Koulun kehittämi-

sessä tulisi pyrkiä kohti jaettua, osallistavaa johtajuutta.

”Yhtenäiskouluissa on apulaisrehtori joka on virkarehtori virkatyöajalla, eli on normaalit kesälo-

mat niin kuin kellä hyvänsä. Sitten aluerehtori järjestelmästä johtuen meillä on ns. apulaisjohtaja,

joka on opettajan työajalla. Se tuo mukanaan jaetun johtajuuden.”

Jaettujohtajuus tekee rehtorin roolin aktiivisemmaksi, tavoiteorientoituneemmaksi ja visioivammak-

si. Yhteisöllinen johtajuus tarkoittaa, että koko henkilöstö otetaan mukaan opetuksen laadun ja kou-

lun kehittämistyöhön yksilöitä vastuuttamalla ja saavutuksista palkitsemalla (Ojala 2007, 144–151.)

Eräs rehtori toteaa, että vastuunjakaminen lisää sitoutumista:

”…jaan töitä mielelläni ja huomaan, että ihmiset ottaa vastuuta mielellään.  On semmosia asioita,

jotka opettajat osaa paljo paremmin kuin minä. Mun mielestä se tekee joka osaa parhaiten.”

Ja toisen rehtorin kommentti:

”Tiimin vetäjät on opettajia ja meillä on 7 eri tiimiä , jossa tiiminvetäjyys on jaettu työparille. Muu-

tenkin ollaan yhdessä tekemisen kulttuuria yritetty viedä eteenpäin kaikessa.”

Kuten edellä on todettu, 2000-luvulla koulun toiminnan pedagoginen kehittäminen tulee tutkimus-

havaintojen mukaan olemaan merkittävä johtamisen alue. Tärkeimmäksi nousee kuitenkin opetuk-

sen pedagoginen johtaminen ja kehittäminen.  Pedagoginen johtamisrooli lisää opetuksen merkitys-

tä koulun ydintehtävänä. (Ojala 2007, 144–147.)

 Koulun pedagoginen johtaminen on aktiivista kannustusta, tukemista ja koulun ulkopuolelta tulevi-

en suunnanmääritysten tulkintoja vallitsevissa olosuhteissa. Tärkeää on johtajan oma tarve kasvuun
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ja koulun muun henkilöstön vastaavan kasvun tukeminen. Perusajatuksena on, ettei organisaatiolla

ole mitään ontologista olemassaoloa ilman organisaation jäsenten antamaa yhteisölleen antamaa

merkitystä. (Erätuuli ja Leino 1992, 7-12.)

”Me puhalletaan yhteen hiileen, se toimii hienosti, että kaikkia kuunnellaan, että kaikki viihtyisivät

työpaikalla, se vaikuttaa myös oppilaisiin, jos oltais riitaista porukkaa se näkyis myös oppilaissa.

Tähän suuntaan on pyritty. Tekemistä siinäkin on.”

Vaikka rehtorit ovat väliportaan virkamiehiä ja päätökset asioista tulevat yleensä ylhäältäpäin, suu-

rin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että heillä on tarpeeksi päätösvaltaa omassa työssään ja koulun ke-

hittämiseen nähden sekä tarpeeksi mahdollisuuksia vaikuttaa opettajien tapaan työskennellä. Vuohi-

joen (2007) mukaan mm. koulukohtaisen opetussuunnitelman teko edellyttää yhteistyötä opettajien

ja esimiehen kanssa. Mutta opettajilla on edelleen tapana ajatella, että heidän tehtäviinsä kuuluu

vain opettaminen.

”Kyllä rehtorilla silti on vaikutusvaltaa jopa siihen että kuka siinä koulussa ylipäänsä työskentelee,

opettajavalinnat :rehtori haastattelee ja tekee omat esityksensä. Perusopetuksen johtaja sitten päät-

tää ketkä valitaan. Rehtorien esitykset on on merkittävä osa. Ja todella se koulun päivittäinen toi-

minnan suunnittelu , kaikki se, kyllä se rehtorin homma on, yhdessä henkilöstön kanssa, mutta kyllä

rehtori vastuun kantaa.”

Rehtorien työpäivät ovat pitkiä. Oppilashuoltoon liittyvät tehtävät ovat rehtorien mielestä erityisen

vaativia. Suurin osa työajasta kuluu asioiden johtamiseen ja vain kolmannes ihmisten johtamiseen.

Rehtorit toivovat voivansa suuntautua enemmän ihmisten johtamiseen. (Vuohijoki 2007, 181.)

Myös tässä tutkimuksessa kaikki rehtorit olivat sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi aikaa hoitaa

tehtäviään.

”Ei missään tapauksessa, ei. Varsinkin tänä vuonna on tullu lisää tehtäviä keskushallinnolta päin,

onks se sitten tilaaja-tuottaja-mallin vai apulaispormestari-mallin, mutta on tullu lisää ja vieny

kauheesti aikaa. Sitte jää just, hirveesti tulee ylitöitä, tosi paljon. Se on ihan varma, joka ikinen

rehtori sanoo saman. Huonoo omatuntoo potee, pedagoginen johtajuus jää, ei oo aikaa.”
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Toisen rehtorin kommentti:

”…rehtorihan on oman koulunsa johtaja ja rehtorilla on vastuu siitä kuinka asioita tehdään, käyt-

tää pedagogista johtajuuttaan. Aika paljon rehtorin työhön tulee hallinnollista virkamiehen töitä,

mikä on pois pedagogisesta johtamisesta. Siirretään toimistotyöhön ja sitähän tänä päivänä on tul-

lu ihan riittävästi. Tämän allekirjoittaa varmasti ihan jokainen rehtori.”

7.1.2. Muutos

Jupon 2005 mukaan julkisen sektorin organisaatioita muutettaessa tulee ottaa huomioon toiminnan

ja päätösten poliittisuus, muutoksen sosioekonomiset vaikutukset sekä hallinnon erityispiirteet. Jul-

kisella sektorilla vaikuttavuuden kriteerinä on yleinen etu.

Julkisella sektorilla johtamista ohjaavat hallinto- ja virkamiesoikeudet sekä oikeusturva. Julkinen

hallinto on muodollinen ja virkamiehillä on tarkat toimivaltarajat.

Suurin osa rehtoreista oli sitä mieltä, että muutoksesta ei saatu tarpeeksi tietoa ja kaikki sanoivat,

että muutoksen toteutumiseen ei ollut mahdollista vaikuttaa. Päätökset tehtiin ylemmällä tasolla.

”No päätös tuli, että koulu yhdistetään, siihen ei ollut mitään mahdollisuuksia vaikuttaa se oli hal-

linnon ylempien virkamiesten päätös ja me elettiin sen kanssa sitten.”

” Mä ymmärrän tän kunnallisen päätöksentekohierarkian siinä mielessä, että rehtorikin on tämmö-

nen väliportaan virkamies…. Rehtori hakee paikkaansa työntekijän ja työnantajan välimaastos-

sa…”

Saitteko tarpeeksi tietoa muutoksesta?

”…meidän koulu ei saanu, se on ehdoton ei.”

Ja toisen rehtorin mielipide:

”me oltiin kollegiaalisen tiedon janon varassa ja tiedon saannin varassa aika paljon ja perusope-

tuksen johtajan kanssa keskustelemalla ja sillä tavalla, kyllä se oli kantapään kautta oppimista...

Mäkin käytin suhteitani eri tuttuihin opettajiin ympäri kaupunkia, jotka kommentoi, kyselin kaikkia

tyhmiä kysymyksiä…”
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Stenvallin ja Virtasen (2007) mukaan henkilöstö ei sitoudu muutoksiin, jos huomataan, että johto ei

osaa viedä muutoksia läpi tai henkilöstöä ei ole huomioitu päätöksenteossa. Muutoksen tarpeet tulee

perustella ja muutoksen aikaiseen viestintään, tiedonkulkuun ja luottamuksen rakentamiseen kan-

nattaa kiinnittää huomiota.

Kuten Yukl (2000) on todennut, organisaatiossa saatetaan myös uskoa, että muutokset ovat tarpeet-

tomia. Vaikka muutoksen tarpeellisuus voitaisiin todistaa, tehdään enemmin enemmän samaa kuin

kokonaan erilaista. Lisäksi voidaan uskoa, ettei muutosta voida toteuttaa, uskotaan sen epäonnistu-

van.

Muutokseen suhtauduttiin kouluissa sekä positiivisesti että negatiivisesti. Vain kahdessa koulussa

muutokseen on suhtauduttu enemmän negatiivisesti. Yleiset muutoksen vaiheet näkyvät kuitenkin

selvästi myös kouluissa (ks. muutoksen vaiheet s. 33). Ensimmäisessä ns. shokkivaiheessa pelätään

mm. oman työn puolesta.

”Alussa kun tieto tuli kaikki oli, että minkä takia, ei yhtenäiskoulua. Suurin osa oli vastaan. Sitten

kun siihen mentiin, siihen oli pakko mennä, kyllä se jollain vei pari vuottakin ennen kuin alkoi hy-

väksyyn sitä ajatusta. Luokanopettajat ajatteli että aineenopettajat vie heidän tuntinsa. Ja aineen-

opettajat ajatteli, että alakoulunopettajat vie heidän resurssimäärärahansa, tämmöset pelot oli,  tää

tuli ihan selvästi esiin siinä. Ei se hetkessä käy, siinä pari kolme vuotta ja vielä sen jälkeenkin en-

nen kuin ihmiset alkaa hyväksyyn, että tälleen täytyy hommia tehdä.

Vartolan (2006) mukaan managerialistinen ja rationalistinen johtamistapa aiheuttavat esteitä muu-

tokselle, sillä ne korostavat liiaksi tuloksia ja johtajuutta eivätkä ota huomioon leadership -

johtamista. Lisäksi muutosten tuominen ylhäältä alas lisää välinpitämättömyyttä ja uudistushalut-

tomuutta

Toisessa vaiheessa ns. lamaannuksen ja avuttomuuden vaiheessa, koetaan, että mitään ei asialle voi

tehdä, mutta ei vielä hyväksytäkään muutosta.

”Närää aiheutti ei niinkään se siirtyminen yhtenäiskouluun, mut enemmänkin sitä et opettajat ei

olleet mukana sen asian valmistelussa ja tavallaan siinä päätöksenteossa. He kokivat että liikaa

asioita annetaan vaan valmiina. Ja itse asiassa ehkä opettajat odotti et heiltä olis ihan oikeesti esi-
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merkiksi kysytty että haluaako opettajat et siirrytään yhtenäiskoulurakenteeseen vai ei, koska ois-

han tässä ollu mahdollisuus et 2 kouluu jatkaa itsenäisenä….

Kolmas eli muutosvastarinnan ja negatiivisten tunteiden vaihe näkyi jollain tasolla jokaisessa kou-

lussa. Vastauksista näkyi, että vanhemmat, kauan työtä tehneet opettajat vastustivat muutosta sel-

västi enemmän kuin nuoremmat.

”Sisäinen muutosvastarinta, on vanhemman polven opettajia, jotka on aina tottunu tekeen näin...”

”… vanhat opettajat toivat muutoksen negatiivisuuden aina esille, eikä tällöin muutkaan uskalta-

neet tuoda positiivisuutta esiin.”

Tavallisimpia esteitä muutokselle aiheuttaa saavutettujen etujen tai asemien puolustaminen, esimer-

kiksi henkilökunnan keskuudessa saavutettua roolia tai asiantuntijan asemaa.  Muutoskustannuksia

saatetaan pelätä, kuten muutoksen toteuttamiseen vaadittavaa lisätyötä. Muutoksen toteutuminen

vaatii työtä ja riskien ottoa, jos vahvoja muutosagentteja ei ole, muutokset saattavat jäädä toteutu-

matta (Vartola 2006.)

”… kyllähän ne sitä kauhisteli että ollaan tehty hirveesti töitä,  keskusteluja, keskusteluja, kehitys-

keskustelua, tavallista keskustelua, kokouksia. Yksi opettaja kuvasi tunnelmaa hyvin: kyllä tää tun-

nelma opettajainhuoneessa on hirvee, kun hän tuli lehtoriksi (erääseen kouluun) ja sieltä syrjään

keskustasta ja uran lopuksi vielä kansakouluun…se kuvaa maisterimaailmaa, että on tietynlainen

hierarkia. Siellä on niinku vähän korkeemmin koulutettua väkee. Aika lailla on nyt tasottunu, onhan

ne sellasia jäänteitä.”

Organisaatioiden yhdistyminen on syvällinen muutos, joka vaikuttaa sekä ajatus- ja toimintatapoi-

hin että organisaatiokulttuuriin. (Haveri 2000.) Ylikosken (1993) mukaan todellinen muutos ulottuu

organisaatioiden syvärakenteisiin asti, siksi on tärkeää ottaa se huomioon, kun muutosprosessi

käynnistyy.

” Hyvissä ajoin ruvettiin valmisteleen. … suurin murhehan tuli tästä kulttuurien yhdistämisestä yh-

deks, että se ei ihan kivuttomasti sujunu.”

Nykyisin jokaisessa koulussa suhtaudutaan muutokseen positiivisemmin kuin aikaisemmin. Eli

useimmat koulut ovat jo päässeet vaiheeseen, missä muutos hyväksytty ja uudet asiat ovat muuttu-
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neet arkipäiväksi. Useimmissa haastatteluissa tuli esiin myös, että positiivisempi ajattelu on ainakin

osittain seurausta vanhempien opettajien eläkkeelle jäämisestä. Lisäksi on huomattu, että muutos on

tuonut paljon hyviäkin asioita tullessaan ja antanut opettajille lisää mahdollisuuksia myös kehittyä

omassa työssään.

”… kyllä sen vielä puheissa huomaa, että luokanopettajat puhuu, että noi tekee ja aineenopettajat,

että mitähän noi tekee, ja mä kysyn että ketkä noi,, no tuolla puolella ja mä sanon että me ollaan

kaikki samalla puolella. Tää tämmönen vanha asennoituminen, sillä ei tarkoteta pahaa, mutta tietty

asennoitumienne näkyy. Puhutaan noista ja noista vaikka ollaan samaa ja mä yritän sanoa että

mikä ihmeen puoli.”

”Suhtautuminen on ollut aiemmin siis negatiivista ja nyt positiivisempaa. Positiivisuuteen on vai-

kuttanut aika ja vanhojen opettajien eläköityminen.”

”Mut sitten meil on opettajia joka on luonnostaan koulun kehittäjätyyppejä enemmän, haluaa osal-

listua erilaisiin työryhmätoimintoihin, koulun johtoryhmässä toimimiseen ja muuta niin mä luulen

et he on kokenut tän siinä mielessä hirveen hyvänä et on tullu, avautunu mahdollisuuksia, paikkoja

käyttää omia vahvuuksia muuallakin kun siinä luokkahuoneessa pelkästään.”

7.1.3. Muutoksen johtaminen

Muutoksen aikana rehtorit kokivat, että heiltä odotettiin tietoa, tukea, tasapuolisuutta, aloitteelli-

suutta ja suunnan näyttämistä. Lisäksi lähes kaikki rehtorit kokivat, että mikäli rehtori oli alun perin

ollut alakoulun rehtori ja näin ollen luokanopettajataustainen, niin yläkoulun opettajat suhtautuivat

pelokkaasti ja päinvastoin. Koska ylä- ja alakoulun opettajilla on erilainen koulutustausta, pelättiin,

että rehtori ei koulutustaustansa vuoksi ymmärrä toisia.

” …koska mä olen ollut yläasteen rehtori niin, mulla ainakaan sellasta tuntumaa ei ole, että yläas-

teen opettajat olis jotenkin pelolla tai pelonsekaisella kauhulla tai ylettömällä jännityksellä suhtau-

tuneet, että ne oli  aika lunkeja. Mutta mä en ollut ollut sitten ala-asteen opettajien rehtori aikai-

semmin niin tiesin, että he suhtautuvat tai arvelin että mahdollisesti, ei kaikki mutta varmaan suuri

osa, suhtautuvat jännittyneesti osa epäluuloisesti. Koska meillä ala-asteen ja yläasteen kouluissa

oli vallinnut hyvin erilainen toimintakulttuuri, esimerkiksi olimme kaksi täysin erilaista rehtoria.

Minä olin ja olen edelleen täysin erilainen paitsi persoonana niin myös toiminta tavoilta.”
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Nykyinen peruskoulu on kahtiajakautunut, vaikka koulut sijaitsisivatkin samassa rakennuksessa.

Toimintakulttuurit ovat ylä- ja alakouluissa erilaisia. (Tampereen koulutoimi 2000–2003.)

” … on vanhemman polven opettajia, jotka on aina tottunu tekeen näin, alakoulun opettajat oli

tottunu, että meillä oli joka toinen viikko, että asioita käsiteltiin, yläkoulu ei ollut tottunu koko asi-

aan. Ja siinähän meillä oli aika pulma.”

Kuten Mustosen (2003b) toteaa, koulussa on ainakin kolmenlaisia kulttuureita: opettajien kulttuuri,

oppilaiden kulttuuri ja hallinnon kulttuuri. Näiden yhteisestä toiminnasta ja siihen liittyvistä odo-

tuksista muodostuvat vuorovaikutuskulttuurit. Rehtorin on tunnistettava koulunsa kulttuuri sekä

omat ja opettajien arvostukset kyetäkseen johtamaan sitä. Rehtorin tehtävä on kulttuurin muodos-

taminen sekä arvojen ja tarkoitusten luominen.

” Ensinnäkin tuli tää kulttuurien ero, kun mä olin alakoulun rehtorina ollut ja luokanopettaja taus-

tainen, tämmösiä ajatuksia tuli sitten, että miten yläkoulun puolella huomioidaan, että onko mulla

tuntemusta yläkoulun toimintaan ja niin poispäin että siinä oli varmaan tämmösiä pelonsekaisia

tilanteita..”

Haastatteluissa kävi ilmi, että jos rehtori on luokanopettajataustainen, niin apulaisrehtoriksi valitaan

aineenopettajataustainen rehtori. Yhtenäiskouluissa apulaisrehtorikin on virkarehtori eikä opetus-

tuntejakaan ole paljon. Virkarehtori on virkamiehen työajalla, jolloin pitkiä opettajien lomia heillä

ei ole.

Nykymaailman tärkeä leadership -johtaminen pyrkii suoriutumaan jatkuvista muutoksista. Koko

organisaatiolla on yhteinen tavoite ja tarkoitus, joihin kaikki ovat sitoutuneita. Motivaatiolla on täs-

sä keskeinen merkitys. Organisaatio luo itselleen vision yhteistyöllä. Tämä lisää edelleen työskente-

lyn motivaatiota. (Whittington 1993.)

Visiolähtöinen muutoksen johtaminen tuli esiin haasteluissa esimerkiksi ihmisten johtamisen tärke-

yttä korostettiin ja yhteistyötä pidettiin tärkeänä. Rehtorit olivat myös huomanneet, että muutos ei

todellakaan tapahdu nopeasti vaan on edettävä pienin askelin.
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”…ihmisten johtamista, tunnetaan että me kuulutaan samaan kouluun, yhteenkuuluvuutta. Oppilaat

nehän ne tärkeimmät kuitenkin on, joiden eteen me tehdään ja vanhemmat, koska nehän on meidän

täkein tukipilari tässä työssä ja yhteistyössä, kun me saadaan heidät semmoseen mukaan. Koko

yhtenäiskouluajatuksen kehittäminen, opinpolut ym. se oli eritäin tärkeessä roolissa. Turvataan se

tämmösellä punasella langalla.”

”…tää on kuitenkin niin iso asia, että se vaatii aikaa toisiin tutustumista, me ollaan paljon tehty

sellasta, että ollaan saatettu opettajia yhteen, opettajat on oppineet tunteen toisensa, kunnioittaan

ja arvostaan toistensa erilaisia koulutustaustoja. Se on ollut se ainoa tie. Iso muutos mikä meilläkin

on ollut, niin se vaatii aikaa. On vaan hyväksyttävä että se ei tapahdu kovin nopeesti.

Pfeffer (1992) painottaa, että jokaisessa organisaatiossa ihmisillä on erilaisia, vaihtelevia kiinnos-

tuksen kohteita. Vallan avulla johtaminen tarkoittaa, että tämä huomioidaan. Johtajalla pitää olla

enemmän valtaa kuin työntekijöillä. Pitää ymmärtää, mistä valta tulee ja miten sitä voi kehittää.

Lisäksi tulee ymmärtää mitkä ovat ne strategiat ja taktiikat, joiden kautta valta kehittyy ja mitä or-

ganisaatiossa käytetään. Tähän sisältyy mm. ajoituksen merkitys, rakenteen käyttö ja sitoutuminen.

Pelkkä ymmärtäminen auttaa tarkkailemaan käyttäytymistä viisaasti ja terävästi.

”… olla selkeä johtaja, … selkeästi ottaa johtajuuden ja se hengen ylläpitäjä ja sitten se tilanteen

tarkkailu, että miten tää etenee, tilanteen tarkkailu, että ei pääse lähteen kehittyyn tää yhteishomma

mun mielestäni väärään suuntaan. Että jos tämmösiä on huomaavinaan, pystyy välittömästi puut-

tuun ihan pehmein, huomaamattominkin keinoin, ettei sillain, että lähtee meneen väärään suuntaan

ja tarvitsee voimaperäisesti…. Tilannejohtaminen, niin tilanne kuitenkin ymmärrettynä isona tilan-

teena.”

”… totta kai olis pitäny olla se johtava hahmo… rehtorin pitäis kuitenkin olla sen asian takana…

riippumatta siitä onko hän alussa ollut vastaan tai myötäseen, mut sit kun se päätös on tullu, niin

rehtorin pitää vetää sitä asiaa eteenpäin…”

Sotarauta (2000) toteaa, että muutoksen johtamisessa tärkeintä on saada ihmiset motivoitumaan ja

suuntaamaan energiansa samaan suuntaan. Tämä onnistuu synnyttämällä luovaa jännitettä.  Kun

rehtori on itse kehittäjä tyyppi, on alaistenkin helpompi hyväksyä tai jopa tottua jatkuviin muutok-

siin.
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”…Ja koulun kehittämiseen ilman muuta, sitähän tässä nyt on tehty. …en ole muuta tehnykkään,

kun kehittänyt koulua. …on ollut monet opetussuunnitelmauudistukset, kolme ja puoli vuotta oltiin

yhdessä vaiheessa 90-luvulla mukana koulun kehittämishankkeessa, ihan virallisessa, plus paljon

muuta. Sitä paitsi pysyy itse virkeenä, kun on jatkuvasti, sitten kun ei ole mitään vireillä tulee sem-

monen lässähtäny olo, että mitähän tässä pitäis ruveta keksimään. Vielä ei ole merkkejä työhön

leipääntymisestä.”

”meillä on suunnitteluryhmät, asteryhmät, tiimit 1-9, näiden kautta me kehitetään tätä koulua. Reh-

torit keskeisessä osassa. Tiimityöskentelymallissahan kehitystä tulee paljon muualtakin kuin pelkäs-

tään rehtoreilta. Johto pitää huolen siitä että kaikenlaista kehitystä tehdään aina ja aihekokonai-

suuksia käsitellään koko ajan.”

Sitoutuminen näkyy Savolaisen (1988) mukaan vastuunottamisena, tiedon hankkimisena, asian

merkityksen ymmärtämisenä, asian puolesta puhumisena ja tehtävän loppuunsaattamisena. Sitou-

tuminen on laajempi käsite kuin hyväksyntä, sitoutuminen käsittää halun ponnistella kohti tavoitet-

ta. Yksilölle sitoutuminen on tunnepohjainen asia. (Valtiovarainministeriö 2000.)

Rehtori kertoo omasta sitoutumisestaan ja vastuustaan sitouttaa alaiset muutokseen:

”Tiedottaminen ja kannustaminen, se että kertoo ihmisille mitä on tulossa. Pyritään selvittämään

itselle, opettajakunnalle ja henkilöstölle että mistä on kysymys ja hakeen niitä positiivisia seikkoja

esiin. Ja mahdollisuuksien mukaan viedä sitä omaa porukkansa tutustumaan jo olemassa oleviin

paikkoihin ja näkemään. Ei pidä unohtaa oppilaita ja huoltajia. ”

Työhön sitoutumista voidaan tarkastella mm. Morrowsin (1993) jaottelun mukaan. Morrows jakaa

sitoutumisen viiteen perusluokkaan (kuvio 5): affektiivinen organisaatioon sitoutuminen, työetiikka,

uraan sitoutuminen, jatkuva organisaatioon sitoutuminen ja kiinnittyminen työtehtäviin. (ks. kappa-

le 4.4.2.)

Rehtori joutuu sitoutumaan muutoksiin tehtävän kuvansa vuoksi, tällöin voidaan sanoa, että rehto-

rilla on tietty työetiikkansa ja omaan uraansa sitoutuminen. Tätä kuvaa erään yhtenäiskoulun rehto-

ri:

”tietenkin rehtorit mielletään enemmän työnantajan edustajaksi koulussa, mutta rehtorin on aivan

pakko sitoutua sellasiin asioihin, huolimatta siitä, mitä mieltä rehtori on itse siitä asiasta. Mut se
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on ainut tapa miten pystytään sitouttamaan sitä väkeä ja saada se homma toimimaan siellä koulus-

sa. Tiettyjä ratkasuja, mitä tässä tehtiin, niin mäkään en pitäny niistä, mutta mä en voi rehellisesti

sanoisko näin, ajatuksiani julki opettajille, koska sit olis monelta kehitystyöltä pohja pois taas.”

Toinen kommentti:

” Rehtorin on aivan pakko sitoutua sellasiin asioihin, huolimatta siitä mitä mieltä rehtori on itse

siitä asiasta. Mut se on ainut tapa miten pystytään sitouttamaan sitä väkeä ja saada se homma toi-

mimaan siellä koulussa.”

Lämsän (2005)mukaan johtajan on tiedettävä mitä sitoutuminen on, jotta voisi sitouttamisessa on-

nistua. Sitoutuminen on sitä, että henkilö tulee mielellään työpaikalle, tuntee olevansa vastuussa

työstään, työyhteisöstään ja sen kehittämisestä.

Erään rehtorin kommentti opettajien mahdollisuuksista koulun kehittäjinä:

”opettajilla on vapaus valita oma työmenetelmä, kehittämiseen on mahdollisuus vaikuttaa esimer-

kiksi kun on tiimit.”

Sitoutumisen kohteita voi olla työtehtävä, ammatti, organisaatio, kollegat tai projekti. Eräs rehtori

toteaa, että heidän koulussaan sitoutumista lisätään kollegoiden välisellä yhteistyöllä, suositaan pro-

jekteja, joissa eri koulutustaustaiset opettajat kuuluvat ryhmissä erilaisiin tiimeihin ja sitä kautta

tutustuvat toisiinsa ja sitoutuvat muutokseen.

”…pitäs tehdä, me teemme. … me ollaan luotu tähän semmonen systeemi, että sitä yhteistä tekemis-

tä ja yhteistä työtä ja työn kautta toisiimme tutustumista kunnolla tapahtuu,  ei siinä ole mitään

muuta mahdollisuutta kuin tehdä yhteistyötä.”

Sitoutumiseen liitetään kolme keskeistä ominaisuutta: kohde, luonne ja voimakkuus. Kysytään mi-

hin ihminen sitoutuu, mikä on sitoutumisen kohde. Kohteita on erilaisia, kuten työtehtävä, ammatti,

organisaatio, kollegat tai projekti. Ammattiin ja sen arvoperustaan sitoutuneita ovat usein esimer-

kiksi juristit ja opettajat. Voidaankin sanoa, että mitä vahvempi on ammatin arvoperusta ja henkilön

asiantuntijuus, sitä varmemmin henkilön sitoutuminen kohdistuu ammattiin ennemmin kuin organi-

saatioon. On tärkeää, että johtaja tietää mihin työntekijä sitoutuu, jotta voi tarvittaessa vaikuttaa

siihen.(Lämsä 2005.)
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Eräs rehtori kertoo, että yhtenäiskoulun johtajalta vaaditaan enemmän kuin tavallisen ala- tai ylä-

koulun johtajalta:

”…vaatii keskimääräistä enemmän ihmissuhdetaitoja. Yhteistyökykyä tarvitaan paljon enemmän,

luottamusta siihen, että muutkin osaa tehdä töitä sitä tarvitaan toki paljon. Vastuun jakamista, töi-

den delegointia sitä on opittava tekemään, muuten siihen työtaakkaan kaatuu ihan varmasti. Jois-

sakin yhtenäiskouluissa se toimii hirveen hyvin, joissakin on enempi sitä hakemista, että kuka vas-

taa mistäkin.”

Kuten edellä on todettu myös vastuunjakaminen lisää sitoutumista. Ihmisen tunteisiin ja arvoihin

perustuvaa sitoutumista voidaan pitää sitoutumisen syvimpänä muotona. Henkilö on valmis panos-

tamaan työhön eikä laske siihen kuluvia uhrauksia. Hän tuntee työnsä arvokkaaksi ja tärkeäksi ja

tekee sen innokkaasti.

Kappaleessa  4.4.2. todettiin, että sitoutumisen kannalta on tärkeää, että johtaja rakentaa luottamus-

ta. Luottamuksen rakentaminen ei käy hetkessä ja luottamussuhdetta syventää ihmisten osallistumi-

sen mahdollisuus omaa työtä koskevin tavoitteiden määrittelyihin. Myös yhteiset kokemukset ja

kommunikaatio lisäävät luottamusta. Erään koulun kokemuksia kuva rehtori näin:

”opettajat on jaettu tiimeihin: virkistystiimi, ympäristötiimi, opetussuunnitelmatiimi jne., 5 tiimiä.

Saavat työskennellä kaikki keskenänsä. …siinä on ollu sekä ala- että yläkoulun opettajia. Erittäin

hyvä vuorokeskustelu opetuksesta. Käydään keskustelua es. uskonnonopetus alakoulusta yläkouluun

jne… yritetään saada keskustelua, että mitä pitäisi painottaa opetuksessa, kun molemmat puolet

näkee asian vähän eri tavalla. On parempi kun voidaan keskustella asiasta koulun sisäisesti…”

Tiimeissä työskentely on opettajille lisätyötä omaan työhön nähden. Opettajat, jotka kuuluvat tii-

meihin sitoutuvat muutoksiin varmasti paremmin kuin ne, jotka pitäytyvät ulkopuolella. Vaikka

tiimejä on paljon, ei kaikki pääse heti osallistumaan niihin, sekin vie aikaa sopeutumiselta.

Myös luottamusperäinen muutokseen sitouttaminen (Lämsä ja Savolainen, 2000) tuli esiin haastat-

telussa. Luottamusperusteiseen sitoutumiseen liittyy tunneperäisiä, yhteisöllisiä ja moraalisia teki-

jöitä. Henkilö tuntee uskoa ja luottamusta työtään ja organisaatiota kohtaan. Karismaattinen johta-

juus lisää luottamusperusteista sitoutumista.  Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että johtaja rakentaa

luottamusta. Luottamuksen rakentaminen on usein pitkä ja monimutkainen prosessi.
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Rehtorit kokivat tärkeimmiksi tehtävikseen muutoksen aikana tiedotuksen, hengen ylläpidon, tark-

kailun, muutosvastarinnan ymmärtämisen ja tilannejohtamisen, ihmisten johtamisen sekä muutok-

sen tuomisen oman esimerkin avulla ja balanssin löytämisen. Myös koulun muutoksen johtamisessa

voidaan nähdä visionäärisen johtamisen piirteitä, esimerkiksi Kotterin (1996) esittämät kahdeksan

kohtaa (ks. sivu 41), jotka muutosjohtajan on otettava huomioon, pitävät paikkansa myös tässä. Ky-

symys: Mitkä ovat mielestänne rehtorin tärkeimmät tehtävät muutoksen aikana?

”…muutoksen tuominen tänne ja ideoiden esittäminen opettajille, olla itse innostunut niistä ja jol-

lakin lailla karsia niitä kehitysideoita. Ollaan rajattu, että yhtenäiskoulua aletaan kehittään pienin

askelin ettei me lähdetä harppomaan.”

Sitouttamista edistää johdon avoimuus, myös ikävistä asioista pitää tiedottaa. Lisäksi sitouttamista

edistää muutosvastarinnan olemassaolon myöntäminen. Muutosprosessin aikana on hyvä korostaa

myös sitä, että muutos on myös mahdollisuus. (Valtiovarainministeriö 2006).

Haveri & Majoinen (2000) toteavat, että muutostilanteissa johtaminen on parhaimmillaan esimerkil-

listä käyttäytymistä ja hyvää asennetta kaikkia kohtaan. Johtajan on siedettävä kritiikkiä ja hauk-

kumista. Paras tulos saavutetaan, kun johtaja laittaa itsensä alttiiksi ja johtaa määrätietoisesti ja

omalla esimerkillään.

” …muutoksen tukeminen, muutosvastarinnan kuunteleminen siinä mielessä, että yrittää löytää siel-

tä sitä todellista syytä ja kääntää sen sitten plussapuoleksi , muutoksen ja sen vastarinnan ymmär-

täminen, se että runttaamalla ei onnistu mikään. Luoviminen, jaksaminen, esimerkin näyttäminen,

kaiken tyyppisen työympäristön tukeminen, innolla mukaan lähtevien tukeminen, että ne jaksaa olla

innolla mukana. Mutta myös niiden ymmärtäminen, joille se on vaikeeta ja siinä tukeminen, että

tulkaa nyt kuitenkin mukaan. Rehtori on hirveen moninaisessa roolissa, pitää osoittaa, että mikään

tunne ei ole väärä. Koska muutos on reaalimaailmaa, sen sietäminen on saatava jollakin tavoin

kasaan. Johtajan pitäisi saada resurssia siihen…”

Useat olivat myös sitä mieltä, että muutosten aikaansaaminen ja hyväksyminen ei voi tapahtua tiu-

kassa aikataulussa vaan muutokselle on annettava aikaa ja erilaiset pienet muutokset askel kerral-

laan.
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”…että muutoksessa mennään järkevässä aikataulussa, siinä ei tehdä mitään radikaaleja, järkyttä-

viä ratkasuja. Iso muutos mikä meilläkin on ollu niin se vaatii aikaa, on vaan hyväksyttävä, että se

ei tapahdu kovin nopeesti.”

Muutoksen aikana rehtorin työtä vaikeuttaa eniten ajanpuute ja vastustus. Myös opettajien epävar-

muus ja toimintakulttuurien erojen hiominen vaikeuttaa työtä.

” No varmaan, kun se muutos itsessään vie niin paljon aikaa, sit on kuitenkin ne normaalit rehtorin

työt, rutiinin pitää kuitenkin pyöriä tässä hetkessä. Ja sit sun pitää suunnata jo siihen muutokseen,

niin sen ajan jakaminen, se oma riittämättömyys siinä tulee aika monta kertaa vastaan että ei pysty

näitten eri opettajaryhmien haasteisiin vastaamaan.. Se haaste rehtorille on, ettei polta itseään lop-

puun.”

Maccobyn (1990) esittämät muutosjohtajatyypit (sivut 37–40) ovat innovaattorit, asiantuntijat, aut-

tajat, puolustajat ja itsensä kehittäjät. Yhtenäiskoulujen koulujen rehtorit sijoittuvat auttajiin ja it-

sensä kehittäjiin. Kaikissa rehtoreissa oli molempien tyyppien piirteitä.  Auttajat sovittelevat kon-

flikteja ja rakentavat suhteita. Heille suhteet ovat tärkeä asia. He tukevat, ohjaavat ja auttavat. Itsen-

sä kehittäjät elävät muuttuvissa olosuhteissa ja luottavat itseensä uusissa tilanteissa. He kannattavat

jaettua vastuuta ja jatkuvaa oppimista.

”Meillä on suunnitteluryhmät, asteryhmät, tiimit 1-9, näiden kautta me kehitetään tätä koulua. Reh-

torit on keskeisessä osassa. Tiimityöskentelymallissahan kehitystä tulee paljon muualtakin kuin pel-

kästään rehtoreilta. Johto pitää huolen siitä että kaikenlaista kehitystä tehdään aina ja aihekoko-

naisuuksia käsitellään koko ajan.”

7.1.4. Aluerehtorijärjestelmä, muutokset Tampereen kaupungin hallinnossa ja yhte-
näiskoulujen tulevaisuuskuva Suomessa

Useimpien rehtoreiden mielestä aluerehtorijärjestelmä on hyvä asia. Kaikki eivät kuitenkaan ym-

märtäneet sen nykyistä muotoa vaan kokivat, että aluerehtorilla pitäisi olla enemmän päätösvaltaa.
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” Se on kollegoiden kommenttien mukaan hyvä systeemi. Meillähän on varsin ohut perusopetuksen

hallinto Tampereella: perusopetuksen johtaja, kehittämispäällikkö, erityispalvelupäällikkö, talous-

päällikkö, toimistosihteeri ja nyt heidän saavutettavuutensa on aika rajattua. Aluerehtori toimii ns.

lähiesimiehenä, sillä on tilausta eli jokainen aluerehtori sitten selvittelee ja tuntee sen oman alu-

eensa koulujen yksityiskohtia ja tilanteita paremmin kuin yksi perusopetuksen rehtori voi ehtiä…”

” Aluerehtorijärjestelmä tuli paikkaamaan sitä esimiesvajetta tavallaan, mikä Tampereelle synty.

Meillä oli perusopetuksen johtaja, jolle delegoitiin ymmärtääkseni niin paljon töitä et hän vähän

etäänty tästä kenttäväestä ja sitten perustettiin tämmönen välimiesporras. Se on ajatuksena erittäin

hyvä mutta toteutuksena se ei mun mielestä ole onnistunut sen takia, että näiden aluerehtoreiden

mieltäminen, että ovatko he esimiehiä, se on äärimmäisen vaikeeta. Mä koen sen, että aluerehtoreil-

le ei ole delegoitu todellista päätösvaltaa, heillähän on periaatteessa samat valtuudet kun mitä ta-

vallisella rivireksilläkin on. Aluerehtorin todellisen roolin mieltäminen on aika vaikeeta tässä…

niin hän on enemmänkin neuvoa antava rehtori ja hän vetää näitä meidän kokouksia ja toimii sa-

nansaattajana keskushallinnosta alaspäin.”

Kaikki rehtorit olivat sitä mieltä, että Tampereen kaupungin hallintouudistus joko ei ole onnistunut

tai hakee vielä paikkaansa. Etenkin tilaaja-tuottaja – malli koettiin epäonnistuneeksi, sillä yritys-

maailmasta tullut malli ei sovi julkishallintoon eikä ole järkevää siirtää rahoja paikasta toiseen sa-

man ”yrityksen” sisällä. Samalla byrokratia on lisääntynyt.

” … viimeisen vuoden aikana tää homma on mennyt alaspäin erittäin paljon, en ole ollenkaan tyy-

tyväinen siihen mitä Tampereen kaupungissa on tapahtunu. Perustelen tätä arkipäivän asioiden

hoitamisella, koulukiinteistön hoitaminen on tehty äärimmäisen hankalaksi ja vaikeeksi tän tilaaja-

tuottaja-mallin kautta. Jos aikaisemmin ovesta retkotti sarana mä soitin huoltomiehelle ja hän sano

että ajaa iltapäivällä joka tapauksessa koulun ohi, että hän tulee laittaa sen kuntoon. Nyt se sama

asia hukkuu, siitä pitää tehdä joku sähköinen ilmoitus tai soittaa tilakeskuksen helpdeskiin tai jon-

nekin. Yksittäisiä opettajien palvelussuhteeseen tai palkkaan liittyvien vastausten saaminen on tehty

erittäin vaikeeksi. ... Arkipäivän asiointi keskushallinnon kanssa on hirveen vaikeeta yksinkertaises-

ti ja monta kertaa, jos johonkin asiaan hakee vastausta niin monta puhelua saa soittaa ennen kun

sen vastauksen saa. Ennen oli kaikki palvelu samalta luukulta ja tunsit nää ihmiset, oli ollut kauan

siellä töissä. Se on suomalaiskansallinen tapa hoitaa asioita, tää on tehty hirveen jäykäks ja muo-

dolliseksi meidän toiminta.”
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” … aina, kun jotain uudistetaan, kaikki ei voi olla valmista heti.  Kyllä meillekin se hallinnon uu-

distaminen on tuonu tiettyjä ongelmakohtia, joita varmasti tarkastellaan tässä tulevaisuudessa että

onko näin hyvä vai pitäiskö jotain muuttaa ja jotkut varmaan vaatii hienosäätöö. Tilaaja-tuottaja-

mallista kun puhutaan opettajan arjessa se ei näy, ainoastaan välillisesti voi haitata, jos jotkut asiat

ei hoidu ja jotakin asiaa joutuu odottamaan, tai on jotakin epämääräsyyttä.”

7.2. Kyselylomakkeen tulokset

7.2.1. Taustaa

Vastaajia oli yhteensä 100, joista 76 oli naisia ja 22 miehiä. Vastausprosentti oli 30. Taulukon 5

mukaan luokanopettajia vastanneista oli 33 % ja aineenopettajia 29 %. Lehtoreita oli 26 %. Tun-

tiopettajia vastanneista oli yhteensä 12 %.

Taulukko 5 Opettajien ammattinimikkeet

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid luokanopettaja 33 33,0 33,0 33,0
aineenopettaja 29 29,0 29,0 62,0
lehtori 26 26,0 26,0 88,0
päätoiminen tuntiopettaja 8 8,0 8,0 96,0
sivutoiminen tuntiopettaja 4 4,0 4,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Taulukko 6 Keskilukuvertailu opettajien iästä, ammatissa ja nykyisessä koulussa toimituista vuosista

 Ikä

 Olen toiminut
opettajan
ammatissa
..vuotta

 Olen toiminut
nykyisessä
koulussani
..vuotta

N Valid 94 96 96
Missing 6 4 4

Mean 40,73 13,57 7,93
Median 40,00 12,00 5,50
Mode 32 10 1(a)
Std. Deviation 9,387 9,312 7,627
Variance 88,111 86,719 58,168
Minimum 25 1 1
Maximum 60 34 32
Percentiles 25 32,00 5,50 2,00

50 40,00 12,00 5,50
75 50,00 20,00 11,00

a Multiple modes exist. The smallest value is shown

Suhdeasteikollisista muuttujista laskettiin keskiarvot, keskihajonnat, varianssit sekä ala- ja yläkvar-

tiilit. Tähtisen ja Isoahon (2001, 47) mukaan keskihajonta ilmaisee keskiarvoon perustuvan ja-

kauman hajontaa. Vallin (2001, 51) mukaan alakvartiili (25 percentiles) kertoo, minkä arvon mak-

simissaan saa 25 % kaikista tapauksista. Yläkvartiili kertoo suurimman arvon, jonka alapuolelle

75 % tapauksista jää.

Tässä aineistossa (taulukko 6) 25 %:a vastaajista on 32 vuotiaita tai nuorempia ja 75 % oli 50 vuoti-

aita tai nuorempia.  Opettajan ammatissa kuusi tai alle kuusi vuotta toimineita oli 25 % ja 20 vuotta

tai alle opettajana toimineita oli 75 % vastaajista. Nykyisessä koulussaan kaksi vuotta tai alle toimi-

neita oli vastaajista 25 % ja 11 vuotta tai alle 75 %.

Vastaajat olivat keskimäärin toimineet opettajan ammatissa 14 vuotta (taulukko 6), lyhin aika oli

yksi vuotta ja pisin 34 vuotta. Tämänhetkisessä koulussa opettajat olivat toimineet keskimäärin 8

vuotta, lyhyin aika oli yksi vuotta ja pisin aika oli 32 vuotta.
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Taulukko 7 Opettajan ammatissa toimitut vuodet

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid 0-1 1 1,0 1,1 1,1
2-5 21 21,0 22,8 23,9
6-10 21 21,0 22,8 46,7
11-15 13 13,0 14,1 60,9
15- 36 36,0 39,1 100,0
Total 92 92,0 100,0

Missing System 8 8,0
Total 100 100,0

Taulukosta 7 nähdään, että vastaajista suurin osa eli 36 % on toiminut opettajan ammatissa yli 15

vuotta. 21 % prosenttia vastaajista on toiminut opettajina 2-5 tai 6-10 vuotta. Vain yksi vastaaja oli

toiminut ammatissaan alle vuoden. 11–15 vuotta ammatissa toimineita opettajista oli 13 %.

Taulukko 8 Vastaajien ikäjakauma

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid -25 1 1,0 1,1 1,1
26-35 30 30,0 31,9 33,0
36–45 30 30,0 31,9 64,9
46–55 28 28,0 29,8 94,7
56- 5 5,0 5,3 100,0
Total 94 94,0 100,0

Missing System 6 6,0
Total 100 100,0

 Vastaajien ikä- ja opettajan ammatissa toimimisvuosien määrä mitattiin, sillä rehtorien haastatte-

luissa oli ilmennyt, että ikä tai opettajana oloaika vaikuttaa mahdollisesti muutokseen suhtautumi-

seen:

”...eläköitymisen kautta ja pienten muutosten kautta tää on rauhottunu tänä päivänä” tai, että ”…

on vanhemman polven opettajia, jotka on aina tottunu tekeen näin...” sekä ”… vanhat opettajat

toivat muutoksen negatiivisuuden aina esille, eikä tällöin muutkaan uskaltaneet tuoda positiivisuut-

ta esiin.”
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Suurin osan vastaajista kuului 26–55 vuoden ikäluokkiin. Alle 25- vuotiaita oli vain yksi ja yli 56-

vuotiaita oli viisi (taulukko 8).

Harva on joutunut olemaan poissa työstä jaksamiseen liittyvien ongelmienvuoksi (taulukko 9)

Taulukko 9 Työssäjaksamisen vuoksi sairaslomalla.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid kyllä 8 8,0 8,2 8,2
en 90 90,0 91,8 100,0
Total 98 98,0 100,0

Missing System 2 2,0
Total 100 100,0

7.2.2. Muutos

Kyselylomakkeen toisen teeman ”koulun muutos yhtenäiskouluksi” kysymykset koskivat opettajien

ja rehtorin mahdollisuuksia vaikuttaa muutoksen tapahtumiseen, esimiehen käyttäytymistä (esi-

merkkinä muutoksessa, riittävä tiedon antaminen), opettajien kokemusta muutoksesta, mitä mieltä

opettajat arvelevat oppilaiden ja rehtorin olevan yhtenäiskouluun siirtymisestä, toteutuuko opinpol-

ku ja osa kysymyksistä koski lisäksi opettamista ala- ja yläkoulussa. Osioon kuului myös muutama

avoin kysymys.

Järjestysasteikollisista muuttujista on tehty taulukko (liite 4, taulukot 1, 2 ja 3). Frekvenssit antavat

yleiskuvan vastauksista. Taulukossa esitetään vastausten moodi, mediaani sekä minimi ja maksimi

arvot.

Vastaukset ovat muotoa 1=samaa mieltä, 2=melko samaa mieltä, 3= en osaa sanoa ja 4= melko eri

mieltä ja 5= eri mieltä (tai 1=hyvin/ pidän tärkeänä, 2=melko hyvin/pidän melko tärkeänä, 4= mel-

ko huonosti/ pidän melko tärkeänä, 5=huonosti/en pidä tärkeänä). Vastaus numero yksi osoittaa

aina positiivista näkemystä ja vastaus numero kolme on epävarmuutta edustava, neljä ja viides vas-

tausvaihtoehdot ovat negatiivisemmat.
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Taulukko 10 Opettajat pystyivät vaikuttamaan siihen, että muutos tapahtui

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 5 5,0 5,0 5,0
melko samaa mieltä 7 7,0 7,0 12,0
en osaa sanoa 34 34,0 34,0 46,0
melko eri mieltä 17 17,0 17,0 63,0
eri mieltä 37 37,0 37,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Opettajat (37 %) olivat selvästi sitä mieltä, että eivät voineet vaikuttaa muutoksen tapahtumiseen

(taulukko 10). 34 % ei osannut sanoa ja vain 12 %:n mielestä pystyivät vaikuttamaan. Rehtorin us-

kottiin pystyneen vaikuttamaan muutoksen tapahtumiseen enemmän (22 %) (taulukko 11), kuin

opettajien. Kuitenkin 47 % vastanneista ei osannut sanoa, oliko rehtori pystynyt vaikuttamaan asi-

aan.

Taulukko 11 Rehtorit pystyivät vaikuttamaan siihen, että muutos tapahtui

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 12 12,0 12,0 12,0
melko samaa mieltä 8 8,0 8,0 20,0
en osaa sanoa 47 47,0 47,0 67,0
melko eri mieltä 22 22,0 22,0 89,0
eri mieltä 11 11,0 11,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Huuhtasen (1994) mukaan johtajan pitää sitoutua itse vahvasti muutoksen tavoitteisiin ja toteutuk-

seen, pitää saada kaikki mukaan ja muistuttaa asiasta tarpeen mukaan. Informaation välittäminen

henkilöstölle mm. muutoksen etenemisestä ja viivytyksistä on tärkeää. Jupon (2005) mukaan johta-

jalla pitää olla kyky hallita monimutkaisia yhteiskunnallisia rakenteita.

Useimmat (73 %)pitivät tärkeänä, että esimies olisi esimerkkinä muutoksen aikana, vain yksi vas-

taajista piti tätä turhana (taulukko12). Suurin osa (46 %) vastaajista oli sitä mieltä, että asia myös

toteutui, esimies oli esimerkkinä muutoksen aikana. 28 % ei osannut sanoa oliko esimies esimerk-

kinä ja 6 %:n mielestä esimies oli melko huonosti esimerkkinä ja 1 %:n mielestä esimies oli huo-

nosti esimerkkinä.
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Taulukko 12 Esimieheni oli esimerkkinä muutoksessa

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 46 46,0 46,0 46,0
melko hyvin 19 19,0 19,0 65,0
en osaa sanoa 28 28,0 28,0 93,0
melko huonosti 6 6,0 6,0 99,0
huonosti 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Opettajat luettelivat asioita, missä he olisivat halunneet enemmän ohjausta yhtenäiskouluun siirty-

misen aikana. Opettajien mielestä esimerkiksi tiedotusta olisi pitänyt miettiä, miten asiat esitetään,

ettei kaikkea vain sanella ylhäältä käsin esimerkiksi ”tiedottaminen tuli välillä ylhäältä saneluperi-

aatteella”. Toivottiin, että esimiehet olisivat olleet aktiivisempia, kun tätä vaihtoehtoa tarjottiin

opettajille.

Kuten Santalainen & Huttunen (1993), Juppo (2005) toteavat muutosta voidaan johtaa käskyttämäl-

lä tai yhteistyöllä. Jotkut opettajat olivat sitä mieltä, että ylhäältä annettiin liikaa käskyjä eikä opet-

tajia kuunneltu tarpeeksi:

”Rehtori ei näe myöskään tarpeellisena perustella opettajakunnalle kaikkia tekemiään päätöksiä tai

antamiaan määräyksiä/ohjeita.”

Scheinin mukaan organisaatiokulttuuri on kaikkein syvin ja tiedostamaton perusoletusten ja usko-

musten taso, joka on sama kaikille organisaation jäsenille. Kuten edellä on todettu toimintakulttuurit

ovat ylä- ja alakouluissa erilaisia.

Taulukon 13 mukaan suurin osa vastaajista sai tietoa tarpeeksi yhtenäiskouluun siirtymisestä, mutta

osa olisi halunnut saada myös ”syvempää” tietoa kulttuurista ja opettamisesta. Yhtenäiskoulukult-

tuurista olisi haluttu enemmän tietoa, sillä siirtyminen yhtenäiskouluun tuntui hypyltä tuntematto-

maan ”…en osaa tarkentaa, mutta olo oli sekava tuntemattoman edessä”.

Alakoulun opettajat olisivat toivoneet tietoa ja perehdytystä yläkoulussa opettamiseen ja olisivat

myös halunneet tutustua yläkoulun opettajiin esimerkiksi vesopäivän1 merkeissä. Kuten Schein

(1985) osoittaa organisaatiokulttuurista, että tietyn ryhmän yhteiset kokemukset auttavat ongelmien

ratkaisussa ja ovat myös tietynlaisia uhkia, jotka muovaavat ryhmälle yhteisen näkemyksen ympä-

1 Virkaehtosopimuksen mukainen koulutus.
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röivästä maailmasta. Yhteisiä kokemuksia pitääkin olla riittävä määrä, jotta yhteiset näkemykset

syntyvät. Yläkoulun opettajat olisivat halunneet tietoa, miten ohjata alakoulun opettajaa, joka opet-

taa hänen ainettaan.

Taulukko 13 Opettajat saivat esimieheltään riittävästi tietoa yhtenäiskouluun siirtymisestä

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 22 22,0 22,0 22,0
melko samaa mieltä 26 26,0 26,0 48,0
en osaa sanoa 33 33,0 33,0 81,0
melko eri mieltä 15 15,0 15,0 96,0
eri mieltä 4 4,0 4,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Vastaajista suurin osa (33 %) ei osannut sanoa saivatko tarpeeksi tietoa esimieheltä yhtenäiskouluun

siirtymisestä ja 22 % sai mielestään riittävästi tietoa ja 26 % sai lähes riittävästi tietoa. 15 % oli sitä

mieltä, etteivät saaneet tarpeeksi tietoa (melko eri mieltä) ja vain 4 % ei saanut mielestään lainkaan

tarpeeksi tietoa esimieheltään.

Opettajat kokivat myös työturvallisuutta koskevat asiat sellaisiksi, mistä olisi pitänyt tietoa saada

esimerkiksi ”… työturvallisuuskysymyksissä, sairaiden nuorten kanssa selviämisessä”. Alakoulun

puolella ongelmat lasten kanssa saattavat olla vielä eriluokkaa kuin yläkoulussa, joten tietoa ns.

ongelma nuorista pitäisi ennen muutosta alakouluun saada.

Taulukko 14 Miten hyvin siirtyminen yhtenäiskouluun on mielestäni onnistunut.

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 37 37,0 37,0 37,0
melko hyvin 40 40,0 40,0 77,0
en osaa sanoa 13 13,0 13,0 90,0
melko huonosti 7 7,0 7,0 97,0
huonosti 3 3,0 3,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Opettajien mielestä siirtyminen yhtenäiskouluun on kaiken kaikkiaan sujunut melko hyvin (40 %)

tai hyvin (37 %). Vain 7 % oli sitä mieltä, että siirtyminen on sujunut melko huonosti ja vain 3 %:n

mielestä huonosti (taulukko 14).
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Jotta muutosprosessin läpivieminen onnistuu, pitää henkilöstö sitouttaa siihen.

Muutosprosessin aikana johdolla on aktiivinen rooli. Esimiehet ovat esimerkkinä osallistumalla

henkilökohtaisesti, puhuvat, kuuntelevat ja antavat palautetta. Savolaisen (1998) mukaan sitoutumi-

seen vaikuttavat ainakin osallistuminen tavoitteenasetteluun, asian ymmärtäminen ja muutoksen

läpivientistrategia (Valtiovarainministeriö 2000). Brunssonin (2000) mukaan sitoutuminen, moti-

vaatio ja odotukset vaikuttavat toisiinsa. Epävarmuus vähentää motivaatiota ja odotuksia ja konflik-

tit vähentävät sitoutumista. On turhaa sitoutua toimintaan, mistä ei ole odotettavissa mitään hyödyl-

listä. Lämsän (2005) mukaan on tärkeää, että johtaja tietää mihin työntekijä sitoutuu, jotta voi tar-

vittaessa vaikuttaa siihen. Opettajat ovat usein sitoutuneita juuri ammattiin ja sen arvoperustaan.

Taulukko 15 Olen sitoutunut työhöni myös muutoksen jälkeen

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 83 83,0 83,0 83,0
melko
hyvin 9 9,0 9,0 92,0

en
osaa
sanoa

6 6,0 6,0 98,0

melko
huo-
nosti

2 2,0 2,0 100,0

Total 100 100,0 100,0

Taulukko 15. kertoo, että 83 % vastaajista tunsi sitoutuneensa työhön hyvin muutoksen jälkeen, 9 %

melko hyvin ja 6 % ei osannut sanoa. Vain 2 % tunsi sitoutuneensa työhön muutoksen jälkeen mel-

ko huonosti mutta yksikään ei huonosti.

Korrelaatiokertoimien avulla on katsottu onko tietyillä muuttujilla vaikutusta toisiinsa. Järjestysas-

teikollisten muuttujien tapauksessa tulee käyttää joko Spearsonin ja Kendallin korrelaatiokertoimia.

(Metsämuuronen 2003, 301–307.) Tässä tutkimuksessa on käytetty Spearmanin korrelaatiokerroin-

ta. Vastaukset ”en osaa sanoa” on poistettu.
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Taulukko 16 Korrelaatiovertailu esimiehen esimerkkinä olemisen ja yhtenäiskouluun siirtymisen sujuvuuden
välillä

esimies oli
esimerkkinä
muutoksessa

miten hyvin
siirtyminen yhte-
näiskouluun on
sujunut

Spearman's
rho

esimies oli esi-
merkkinä muu-
toksessa

Correlation
Coefficient 1,000 ,356(**)

Sig. (2-tailed) . ,004
N 72 65

miten hyvinsiirty-
minen yhtenäis-
kouluun on suju-
nut

Correlation
Coefficient ,356(**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,004 .
N 65 87

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Spearmanin korrelaatiokertoimen avulla on tarkasteltu onko esimiehen esimerkillä vaikutusta sii-

hen, miten opettajat olivat kokeneet yhtenäiskouluun siirtymisen ja ovatko opettajat sitoutuneet työ-

hönsä muutoksen jälkeen (taulukko 16). Tähtinen ja Isoaho (2001, 108–109) toteavat, että mitä suu-

rempi on korrelaatiokertoimen otoksesta laskettu arvo, sitä merkitsevämpi on testin tulos. Tähän

vaikuttaa kuitenkin myös otoskoko eli mitä pienempi on otoskoko sitä suurempi pitää korrelaa-

tiokertoimen olla, ennen kuin kahden muuttujan välisen riippuvuuden voidaan katsoa olevan tilas-

tollisesti merkitsevää.

Korrelaatiokertoimella saadut arvot vaihtelevat välillä-1 – 1. Mitä lähempänä arvo on nollaa, sitä

vähemmän yhteyttä muuttujien välillä on. Korrelaatiokertoimen selitysosuus eli korrelaatiokertoi-

men neliö kuvaa, kuinka paljon kyseiset kaksi muuttujaa voivat selittää toisistaan. (Metsämuuronen

2003, 305–306.)

Olkkosen ja Saastamoisen (2005, 51–52.) mukaan korrelaatiokerroin (k) voi saada arvon -1: ja +1:n

väliltä. Kun k=0, muuttujien välillä ei ole lineaarista riippuvuutta, kun k=1, niin riippuvuus on täy-

dellistä, kun k<0, niin kyseessä on negatiivinen korrelaatio eli muuttujien arvot muuttuvat eri suun-

tiin eli, kun x kasvaa niin y pienenee. Kun taas k>0, on kyseessä positiivinen korrelaatio eli arvot

muuttuvat samaan suuntaan.

Korrelaatio ei kuitenkaan kerro, kumpi muuttujista on syy ja kumpi on seuraus. Korrelaatiokertoi-

met eivät myöskään vastaa kysymykseen ”onko muuttujilla eroa”.  Sen sijaan korrelaatio kuvaa

kahden muuttujan välistä yhteyttä. (Tähtinen ja Isoaho 2001, 107.)
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Taulukosta 16. nähdään, että n=72 ja 65ja r=0,356 (Spearman), tällöin voidaan sanoa, että korrelaa-

tio on kohtalainen ja positiivinen eli, mitä enemmän esimies oli opettajien mielestä esimerkkinä,

sitä paremmin siirtyminen yhtenäiskouluun oli opettajien mielestä sujunut. Tulos on myös tilastolli-

sesti merkitsevä, sillä sig (2-tailed) arvo on 0,004.

Opettajien kokemuksia yhtenäiskouluun siirtymisestä kysyttiin lisäksi avoimella kysymyksellä:

miksi muutos oli helppo/vaikea. Sadasta kyselyyn vastanneista 45 vastasi tähän avoimeen kysy-

mykseen. Useimmille (8 %) muutos oli ollut helppo, koska ajatus oli ennestään tuttu; ”Olin opetta-

nut aiemmin yläasteella, nyt opetin ala-asteella - molemmat koulumuodot jo siis tuttuja” ja toisten

mielestä (6 %) se ei ole muuttanut opettajan arkea mitenkään; ” Muutos ei muuttanut arkityötäni

juurikaan, mitä nyt opetettavia luokka-asteita tuli lisää…”.

Muita syitä, miksi muutos koettiin helppona, olivat esimerkiksi kiinnostus muutosta kohtaan, muu-

tos tapahtui sopivalla vauhdilla ja nuorena sopeutuu paremmin. Yksi syy oli vielä se, että osa opet-

tajista oli tullut yhtenäiskouluun vasta muutoksen jälkeen; ”Tulin kouluun, kun muutos oli jo tapah-

tunut, tosin koulu oli vielä käymistilassa, koska muutos oli juuri tapahtunut.”

Taulukko 17 Opinpolun toteutuminen

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

valid hyvin 28 28,0 28,0 28,0
melko hyvin 53 53,0 53,0 81,0
en osaa sanoa 11 11,0 11,0 92,0
melko huonosti 7 7,0 7,0 99,0
huonosti 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Stenvall ja Virtanen (2007, 18–23) totesivat, että muutokset eivät aina ole sitä, mitä niillä on haluttu

saada aikaan ja tavoitteet saattavat olla epärealistisia. Yhtenäiskoulun perustarkoitus on luoda por-

taaton opinpolku, joka tämän tutkimuksen perusteella toteutuukin melko hyvin.

Opinpolku toteutuu opettajien mielestä pääasiassa hyvin, 53 %:n mielestä melko hyvin ja 28 %:n

mielestä hyvin (taulukko 17). Vain 1 % oli sitä mieltä, että opinpolku toteutuu huonosti ja 7 %:n

mielestä melko huonosti. 11 % vastanneista ei osannut sanoa miten opinpolku toteutuu heidän kou-

lussaan.
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Opettajilta kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä yhtenäiskouluun ja miksi ovat tai eivät ole.

Taulukko 18 Olen tyytyväinen yhtenäiskouluun

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid kyllä 46 46,0 82,1 82,1
en 3 3,0 5,4 87,5
en osaa sanoa 7 7,0 12,5 100,0
Total 56 56,0 100,0

Missing System 44 44,0
Total 100 100,0

Opettajista vain 56 % vastasi kysymykseen ja heistä 46 % oli tyytyväisiä yhtenäiskouluun ja vain

3 % ei ollut tyytyväisiä (taulukko 18). Osa opettajista(7 %), jotka olivat vastanneet ”en osaa sanoa”,

kommentoivat, että heillä on liian lyhyt kokemus asiasta tai ” Siinä on sekä hyviä että huonoja puo-

lia. Enemmän ehkä hyviä”.

Taulukossa 19 on esitetty kommentteja, joita opettajat antoivat yhtenäiskoulusta. Opettajien kom-

mentit olivat joko negatiivisia tai positiivisia, muutamia neutraaleja kommenttejakin esiintyi.
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Taulukko 19 Opettajien kommentteja yhtenäiskoulusta

Ei tyytyväiset opettajat Tyytyväiset opettajat
pelkkä sermien poistaminen opettajanhuoneesta ei tee yhteis-
toimintakulttuuria. Onneksi tällainen lasiseinä elää ja voi hyvin,
sillä suuresta yksiköstä on vain suuresti harmia

muutti toimintakulttuuria positiivisesti, ”lasi-

seinä" ala- ja yläkoulujen välillä on alkanut jo

hienokseltaan säröillä

yhtenäisyys ei toteudu todellisuudessa kaikki ovat samanarvoisia

ei ole tuonut mitään lisäarvoa, liian suuri yhteisö yhteistyö ala- ja yläkoulun välillä on helpom-
paa. Samalla yläluokkien aineenopettajakin
tulee nähneeksi koko oppilaan koulukaaren.
Samoin uskon, että oppilailla on turvallisempi
olo yhtenäiskoulussa, oppilaantuntemukselli-
set ja yhteisölliset syyt

monelta osin teennäistä, yhteinen tai yhdessä tekeminen ei vain
sovi kaikkeen koulun toimintaan jo laajan ikäjakauman vuoksi

opinpolku tulee yhtenäiseksi ja oppilas pa-
remmin huomioiduksi koko perusasteen aja,
oppilaan oppimispolku eheytyy

liian paljon edelleen erilaisia juttuja, kaksi opettajainhuonetta
erillään fyysisesti ja henkisesti,

olen alkanut nähdä sen tärkeyden, että oppi-
laat ovat tuttuja ja samasta koulusta löytyy
tieto oppilaan oppimishistoriasta, jos sitä
tietoa tarvitaan

pienemmässä yksikössä asiat ovat yksinkertaisempia ja helpom-
pia toteuttaa

antaa mahdollisuuksia, monipuoliset mahdol-
lisuudet opettajille hyödyntää taitojaan, oppi-
laille helpompi siirtyminen

kaksi koulua ja kaksi rehtoria on selkeä paketti

rehtorin rooli selkeämpi, tiedonkulku onnistuneempaa(erillisissä
kouluissa
byrokratia on lisääntynyt
hallinto ontuu

7.2.3. Henkinen työhyvinvointi

Henkisen työhyvinvoinnin osio oli jaettu kahteen osaan A ja B. A osassa kysyttiin opettajan mieli-

piteitä tietyistä asioista ja B osassa kysyttiin samat kysymykset siinä muodossa, että miten rehtorilla

on ollut mahdollisuus vaikuttaa kyseisiin työhyvinvointia koskeviin asioihin muutoksen aikana.

Esimerkiksi väittämä: työyhteisön ilmapiiri on ollut muutoksen jälkeen hyvä / rehtori on voinut

vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Asettelu on tehty sen vuoksi, että teoria osuudessa painotettiin

esimiehen vaikutusta henkilöstöön muutoksen kuluessa ja haluttiin todentaa tämän paikkansa pitä-

vyyttä.

Liitteessä 4 taulukoissa 5 ja 6 on esitetty henkisen työhyvinvointia koskevien kysymysten frekvens-

sit, samaan tapaan kuin edellisessä osiossa. Muuttujat ovat edelleen järjestysasteikollisia, siksi kes-

kiarvovertailuja ei ole tehty. Vertailuun mukaan on otettu moodi, mediaani, minimi ja maksimi ar-
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vot. Vastauksissa 1=samaa mieltä, 2= melko samaa mieltä, 3= en osaa sanoa, 4=melko eri mieltä ja

5=eri mieltä.

Liitteen 4 taulukoiden 5 ja 6 perusteella voidaan todeta, että opettajat ovat tyytyväisiä tai melko

tyytyväisiä henkiseen työympäristöön ja vastaajista suurin osa oli myös sitä mieltä, että rehtori on

voinut vaikuttaa työilmapiiriin, sillä vastausten moodi on 1 tai kaksi.

Taulukko 20 Työyhteisöni ilmapiiri on muutoksen jälkeen ollut hyvä

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 48 48,0 48,0 48,0
melko samaa mieltä 29 29,0 29,0 77,0
en osaa sanoa 11 11,0 11,0 88,0
melko eri mieltä 11 11,0 11,0 99,0
eri mieltä 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Taulukosta 20 nähdään, että 77 % vastaajista on sitä mieltä, että työyhteisön ilmapiiri on hyvä tai

melko hyvä muutoksen jälkeen. Vain 12 % on eri mieltä tai melko eri mieltä.

Taulukko 21 Rehtori on voinut vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 64 64,0 64,0 64,0
melko samaa mieltä 26 26,0 26,0 90,0
en osaa sanoa 6 6,0 6,0 96,0
melko eri mieltä 3 3,0 3,0 99,0
eri mieltä 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Jopa 90 % vastaajista on sitä mieltä, että rehtorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa työyhteisön il-

mapiiriin (taulukko 21). Vain 4 % on asiasta eri tai melko eri mieltä. Taulukosta nähdään, että opet-

tajat ovat pääsääntöisesti sitä mieltä, että rehtori on voinut henkiseen työympäristöön ja yhteistyö-

hön kouluissa.
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Taulukko 22 Ala- ja yläkoulunopettajat arvostavat toisiaan

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 39 39,0 39,0 39,0
melko samaa mieltä 41 41,0 41,0 80,0
en osaa sanoa 9 9,0 9,0 89,0
melko eri mieltä 11 11,0 11,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Taulukon 22. mukaan 80 % vastaajista on sitä mieltä, että ala- ja yläkoulun opettajat arvostavat toi-

siaan ja vain 11 % on melko eri mieltä ja 9 % ei osaa sanoa.

 Taulukko 23 Rehtori on voinut vaikuttaa yhteenkuuluvuudentunteeseen työyhteisössä

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 66 66,0 66,0 66,0
melko samaa mieltä 18 18,0 18,0 84,0
en osaa sanoa 6 6,0 6,0 90,0
melko eri mieltä 9 9,0 9,0 99,0
eri mieltä 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Opettajien mielestä (84 %) rehtorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa yhteenkuuluvuudentunteeseen

työyhteisössä (taulukko 23). Vain 10 % on asiasta eri tai melko eri mieltä. Rehtorin mahdollisuutta

vaikuttaa yhteistyöhön on testattu myös Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen avulla.
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Taulukko 24 Korrelaatiovertailu opettajien arvostuksen toisiaan kohtaan ja rehtorin mahdollisuuden vaikuttaa
yhteistyöhön -väittämien välillä

38. Ala- ja yläkou-
lunopettajat arvos-
tavat toisiaan

50. Rehtori on voinut
vaikuttaa ala- ja ylä-
koulunopettajien
välisen yhteistyön
sujuvuuteen

Spear-
man's rho

38. Ala- ja yläkoulun-
opettajat arvostavat
toisiaan

Correlation
Coefficient 1,000 ,241(*)

Sig. (2-tailed) . ,016
N 100 100

50. Rehtori on voinut
vaikuttaa ala- ja yläkou-
lunopettajien välisen
yhteistyön sujuvuuteen

Correlation
Coefficient ,241(*) 1,000

Sig. (2-tailed)
,016 .

N
100 100

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Rehtorin mahdollisuudella vaikuttaa opettajien yhteistyön sujuvuuteen, on melkein merkittävä kor-

relaatio opettajien arvostukseen toisiaan kohtaan (taulukko 24). Otos on tilastollisesti melkein mer-

kitsevä eli sig eli p arvo on 0,02 eli alle 0,05. Kun otoskoko on yli 50 myös alle 0,3 olevaa riippu-

vuuttakin voidaan tulkita kohtalaiseksi.

Väittämillä on kohtalainen positiivinen korrelaatio. Taulukosta voidaan siis päätellä, että mitä

enemmän opettajat arvostavat toisiaan sitä enemmän heidän mielestään myös rehtori on voinut asi-

aan vaikuttaa.

Taulukko 25 Rehtorilla on ollut mahdollisuus ehkäistä ”kuppikuntien” syntymistä

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 46 46,0 46,0 46,0
melko samaa mieltä 20 20,0 20,0 66,0
en osaa sanoa 18 18,0 18,0 84,0
melko eri mieltä 15 15,0 15,0 99,0
eri mieltä 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Taulukosta 25 nähdään, että rehtorilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa ”kuppikuntien” syntymiseen

ja 66 % vastaajista oli samaa tai melko saa mieltä. Kohtalaisen suuri vastausprosentti (18) oli myös

”en osaa sanoa” vastauksella ja 16 % oli eri mieltä tai melko eri mieltä.

Taulukko 26 Korrelaatiovertailu rehtorin mahdollisuudesta poistaa kuppikuntia ja työyhteisössä olevista ilmapii-
riä heikentävistä kuppikunnista

49. Rehtorilla
on ollut mah-
dollisuus eh-
käistä kuppi-
kuntien synty-
mistä

37. Työyh-
teisössäni ei
ole ilmapiiriä
heikentäviä

Spearman's rho 49. Rehtorilla on ollut mah-
dollisuus ehkäistä kuppi-
kuntien syntymistä

Correlation Coefficient
1,000 ,365(**)

Sig. (2-tailed) . ,000
N 100 100

37. Työyhteisössäni ei ole
ilmapiiriä heikentäviä kup-
pikuntia

Correlation Coefficient
,365(**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .
N 100 100

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Väittämillä ”Työyhteisössäni ei ole ilmapiiriä heikentäviä kuppikuntia” ja ”Rehtorilla on ollut mah-

dollisuus ehkäistä kuppikuntien syntymistä” on taulukon 26 mukaan merkittävä positiivinen korre-

laatio, lisäksi tulos on tilastollisesti erittäin merkitsevä p==0,0. Tällöin voidaan tulkita, että mitä

enemmän vastaajat olivat sitä mieltä, että työyhteisössä ei ole kuppikuntia, sitä enemmän he olivat

myös sitä mieltä, että rehtori pystynyt niitä ehkäisemään.
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Taulukko 27 Korrelaatiovertailu ristiriitojen käsittelystä ja rehtorin mahdollisuuksista vaikuttaa ristiriitoihin –
väittämien välillä

32. Ristiriidat on muu-
toksen jälkeen käsitel-
ty  avoimesti työyhtei-
sössäni

46. Rehtori
on voinut
vaikuttaa
ristiriitojen
käsittelyyn

Spearman's
rho

32. Ristiriidat on muutok-
sen jälkeen käsitelty avoi-
mesti työyhteisössäni

Correlation
Coefficient 1,000 ,358(**)

Sig. (2-tailed) . ,000
N 100 100

46. Rehtori on voinut vai-
kuttaa ristiriitojen käsitte-
lyyn

Correlation
Coefficient ,358(**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .
N 100 100

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Myös ristiriitojen käsittely avoimesti ja rehtorin vaikutus siihen – väittämien välillä on kohtalainen

positiivinen korrelaatio, joka on tilastollisesti erityisen merkitsevä. eli mitä avoimemmin ristiriidat

on opettajien mielestä käsitelty, sitä enemmän heidän mielestään myös rehtori on voinut vaikuttaa

asiaan (taulukko 27).

Taulukko 28 Korrelaatiovertailu yhteenkuuluvuuden tunteesta ja rehtorin mahdollisuuksista vaikuttaa yhteen-
kuuluvuuteen työyhteisössä – väittämien välillä

33. Työyhteisöni jäse-
net tuntevat yhteen-
kuuluvuutta muutok-
sen jälkeen

47. Rehtori on
voinut vaikuttaa
yhteenkuuluvuu-
dentunteeseen
työyhteisössä

Spearman's
rho

33. Työyhteisöni jäsenet
tuntevat yhteenkuuluvuutta
muutoksen jälkeen

Correlation
Coefficient 1,000 ,349(**)

Sig. (2-tailed) . ,000
N 100 100

47. Rehtori on voinut vai-
kuttaa yhteenkuuluvuu-
dentunteeseen työyhtei-
sössä

Correlation
Coefficient ,349(**) 1,000

Sig. (2-tailed)
,000 .

N
100 100

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Korrelaatio on edelleen kohtalainen yhteenkuuluvuuden tunteen ja rehtorin mahdollisuuden vaikut-

taa siihen – väittämien kohdalla (taulukko 28). Tulos on myös tilastollisesti erittäin merkitsevä. Eli

mitä enemmän vastaajat olivat samaa mieltä yhteenkuuluvuuden tuntemisessa, sitä enemmän rehtori

on heidän mielestään voinut siihen vaikuttaa.

Taulukko 29 Korrelaatiovertailu työtoverien tukeminen ja rehtorin mahdollisuuksista vaikuttaa työtoverien tuke-
miseen työyhteisössä – väittämien välillä

48. Rehtori on
voinut vaikut-
taa siihen,
että työtove-
reita tuetaan

36. Työtoverit
tukevat toinen
toistaan

Spearman's rho 48. Rehtori on voinut
vaikuttaa siihen, että
työtovereita tuetaan

Correlation Coefficient
1,000 ,469(**)

Sig. (2-tailed) . ,000
N 100 100

36. Työtoverit tukevat
toinen toistaan

Correlation Coefficient ,469(**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,000 .
N 100 100

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Työtoverien tukemista koskevien väittämien välillä on positiivinen korrelaatio, mitä enemmän ol-

laan sitä mieltä, että rehtori on voinut vaikuttaa työtoverien tukemiseen, sitä enemmän ollaan myös

sitä mieltä, että työtoveria myös tuetaan (taulukko 29).
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Taulukko 30 Korrelaatiovertailu työyhteisön ilmapiirin ja rehtori ohjasi opettajia – väittämien välillä

9. Esimieheni
ohjasi opettajia
muutoksen
aikana

31. Työyhtei-
söni ilmapiiri on
muutoksen
jälkeen ollut
hyvä

Spearman's rho 9. Esimieheni ohjasi
opettajia muutoksen
aikana

Correlation Coefficient
1,000 ,304(**)

Sig. (2-tailed) . ,002
N 100 100

31. Työyhteisöni ilmapiiri
on muutoksen jälkeen
ollut hyvä

Correlation Coefficient
,304(**) 1,000

Sig. (2-tailed) ,002 .
N 100 100

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Esimiehen ohjauksen ja ilmapiirin välillä näyttää myös olevan positiivinen korrelaatio. Mitä enem-

män vastaajat olivat sitä mieltä, että esimies ohjasi opettajia muutoksen aikana, sitä enemmän he

olivat myös sitä mieltä, että ilmapiiri on muutoksen jälkeen ollut hyvä (taulukko30).

7.2.4. Johtaminen

Teeman johtaminen kysymykset oli jaettu kahteen osaan eli kohta A= odotan rehtorin hoitavan tä-

män tehtävän ja B= rehtori hoitaa tämän tehtävän (toteutuminen). Lisäksi teeman sisältyy kolme

avointa kysymystä. A kohdan vaihtoehdot on jaettu 1= samaa mieltä, 2= melko samaa mieltä, 3= en

osaa sanoa, 4= melko eri mieltä ja 5= eri mieltä. Kohdan B vaihtoehdot ovat 1=hyvin, 2=melko

hyvin, 3=en osaa sanoa, 4=melko huonosti ja 5= huonosti.

Liitteestä 4, taulukosta 7 voidaan todeta, että opettajat ovat jälleen tyytyväisiä rehtorin toimintaan

eli odotukset toteutuvat keskimäärin joko hyvin tai melko hyvin. Mediaani on useimmissa tapauk-

sissa 2. Moodi on yksi, mikä kertoo, että suurin osa vastauksista oli yksi eli odotukset toteutuvat

hyvin.

Rehtorin tehtävien tärkeyttä ja toteutuvuutta mitattiin myös keskiarvon ja keskihajonnan avulla (lii-

te 4, taulukko 7) Koska kysymysten asettelussa 1 kuvaa aina positiivisinta ja 5 negatiivisinta mieli-

pidettä sekä 3 en osaa sanoa, voidaan keskiarvon olessa1-2 sanoa, että opettajat pitävät kaikkia väit-

teinä olleita rehtorin tehtäviä tärkeinä tai erittäin tärkeinä, vain 25 % ei osaa sanoa tai pitää turhana

tai melko turhana.
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Taulukko 31 Pidän tärkeänä rehtorin tehtävänä:opettajien sijaisjärjestelyt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 74 74,0 74,0 74,0
melko samaa mieltä 15 15,0 15,0 89,0
en osaa sanoa 7 7,0 7,0 96,0
melko eri mieltä 2 2,0 2,0 98,0
eri mieltä 2 2,0 2,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Taulukko 32 Rehtori hoitaa tehtävänsä hyvin/huonosti: opettajien sijaisjärjestelyt

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 63 63,0 63,0 63,0
melko hyvin 19 19,0 19,0 82,0
en osaa sanoa 14 14,0 14,0 96,0
melko huonosti 2 2,0 2,0 98,0
huonosti 2 2,0 2,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Tehtävien hoidon toteutumisen osalta hajonta on hieman erilainen. Taulukon 31 (opettajien sijais-

järjestelyt) ja taulukon 33 (ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille) kohdalla 75 % vastaajis-

ta on sitä mieltä, että toteutuu hyvin tai melko hyvin. Muiden väitteiden osalta 75 % vastaajista on

sitä mieltä, että toteutuu hyvin tai melko hyvin tai ei osaa sanoa.

Opettajien muutosodotukset laskettiin tehtävän tärkeyden ja toteutuvuuden erotuksena. Tarkastelus-

sa on rinnastettu tärkeys ja toteutuvuus ja oletettu, että opettaja pystyi arvioimaan molempia samas-

ta rehtorin tehtävästä. Tässä käytettiin apuna SPSS:n ”paired sample” t-testiä, joka vertaa pareittain

keskiarvoja (liite 4, taulukko 8). Opettajien sijaisjärjestelyt -väittämän tulos ei ole tilastollisesti

merkitsevä (sig – arvo 0,1).

Tulokseksi saatiin, että ero on jokaisen tehtävän kohdalla negatiivinen eli, että kaikki tehtävät toteu-

tuvat opettajien mielestä tärkeyteensä nähden paremmin. Jos tulos olisi ollut positiivinen, tehtävät

eivät olisi toteutuneet odotetulla tavalla, jolloin opettajat olisivat odottaneet jonkun tehtävän hoita-

mista paremmin.
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Juutin (2007) mukaan nykyisiin kouluihin sopii ihmisten johtaminen (leadership). Kaikkien kou-

luissa työskentelevien tulee kohdata lapset ja nuoret vaikeuksineen ja ohjata heitä. Sen sijaan asioi-

den johtamisen käyttäminen johtaa helposti vaikeuksiin. Tällainen johtaja ei ymmärrä ympäristön

muutosten heijastuksia oppilaisiin ja heidän vanhempiinsa. Lisäksi opettajat joutuvat kohtaamaan

opetukseen liittyvät todelliset vaikeudet yksin. Opettajista tuntuu, että johtaja ei ole kiinnostunut

heistä ihmisinä.

Vuohijoki (2007) opettajat odottavat esimieheltä sekä yhteistyökykyä että selkeää ja nopeaa päätök-

sentekotaitoa. Opettajien odotuksissa tulee esille, että rehtori on toimimies, ei esimies. Taloudellis-

ten asioiden hoitamista pidetään tärkeänä mutta pedagogista johtamista ei odoteta.

Rehtoreiden haastatteluissa kävi ilmi, että opettajien työ on erittäin itsenäistä ja rehtorin saattaa olla

vaikea puuttua siihen. Yllättävää olikin, että sen sijaan opettajat odottavat selkeää johtamista, jol-

loin rehtori selittää ohjeet. Itsenäisessä työssä voisi ajatella, että jokainen soveltaa annettuja ohjeita

ja määräyksiä oman käsityksensä mukaan.  Voi kuitenkin olla, että kysymys on ymmärretty niin,

että halutaan, että rehtori selittää, miksi tällainen ohje tai määräys on annettu. Eikä niin, että selite-

tään, mitä tämä ohje varsinaistesti tarkoittaa.

Taulukko 33  Pidän tärkeänä rehtorin tehtävänä: ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 72 72,0 72,0 72,0
melko samaa mieltä 22 22,0 22,0 94,0
en osaa sanoa 5 5,0 5,0 99,0
melko eri mieltä 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Taulukko 34 Rehtori hoitaa tehtävänsä hyvin/huonosti: ohjeiden ja määräysten selostaminen opettajille

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 45 45,0 45,0 45,0
melko hyvin 31 31,0 31,0 76,0
en osaa sanoa 13 13,0 13,0 89,0
melko huonosti 5 5,0 5,0 94,0
huonosti 6 6,0 6,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Opettajista 94 % odottaa ohjeiden selostamista (samaa mieltä tai melko samaa mieltä) ja vain 1 % ei

odota. Opettajista 76 % onkin sitä mieltä, että tämä toteutuu hyvin tai melko hyvin. 13 % ei osaa

sanoa ja 11 %:n mielestä toteutuu melko huonosti tai huonosti.

Erätuuli ja Leino (1992)viittauksessa Owensin(1987) symbolisen vallan käsitteeseen koulun johta-

misessa johtaja luo vision koulun hyvästä toiminnasta henkilökunnalle ja toteuttaa tämän vision.

Symbolinen koulun johtaja pyrkii ohjaamaan opetustyön kehittymistä sekä ajan ja muiden resurssi-

en käyttöä. Hän kertoo muille, mikä on tulevaisuuden kannalta tärkeää koulun kehittymiselle.

Taulukko 35 Pidän tärkeänä rehtorin tehtävänä: Koululaitoksen kehityksen seuranta

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 69 69,0 69,0 69,0
melko samaa mieltä 14 14,0 14,0 83,0
en osaa sanoa 17 17,0 17,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Taulukon 35. mukaan 83 % opettajista odottaa rehtorilta koululaitoksen kehityksen seurantaa ja 17

% ei tiedä odottaako. Kukaan ei ollut sitä mieltä, että rehtorin ei tulisi seurata kehitystä. Tämä toteu-

tuukin hyvin (48 %) tai melko hyvin (19 %) opettajien mielestä (taulukko 36). 26 % ei osaa sanoa,

miten tämä toteutuu ja 7 %:n mielestä toteutuu huonosti tai melko huonosti.
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Taulukko 36 Rehtori hoitaa tehtävänsä hyvin/huonosti: Koululaitoksen kehityksen seuranta

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 48 48,0 48,0 48,0
melko hyvin 19 19,0 19,0 67,0
en osaa sanoa 26 26,0 26,0 93,0
melko huonosti 6 6,0 6,0 99,0
huonosti 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Erätuulen ja Leinon (1993) mukaan hyvän koulun johtamisessa eräitä tärkeimpiä asioita ovat henki-

lökunnan ohjanta ja tukeminen sekä yhteisösuhteiden hoito.

Taulukko 37 Pidän tärkeänä rehtorin tehtävänä: Työrauhaongelmien selvittely

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 72 72,0 72,0 72,0
melko samaa mieltä 17 17,0 17,0 89,0
en osaa sanoa 6 6,0 6,0 95,0
melko eri mieltä 5 5,0 5,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Suurin osa vastaajista (89%) odottaa rehtorilta työrauhaongelmien selvittelyä (taulukko 37). Vain

5%:n mielestä se ei kuulu rehtorin tehtäviin. Edelleen suurin osa (72%) oli sitä mieltä, että rehtori

selvittelee työrauhaongelmia hyvin tai melko hyvin. Huonosti tai melko huonosti tämä hoituu

14%:n mielestä ja myös 14% ei osaa sanoa miten tämä hoituu (taulukko 38).

Taulukko 38 Rehtori hoitaa tehtävänsä hyvin/huonosti: Työrauhaongelmien selvittely

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 44 44,0 44,0 44,0
melko hyvin 28 28,0 28,0 72,0
en osaa sanoa 14 14,0 14,0 86,0
melko huonosti 11 11,0 11,0 97,0
huonosti 3 3,0 3,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Erätuulen ja Leinon (1992) mukaan rehtori, joka on valittu opettajakunnan keskuudesta saa usein

opettajakunnan tuen. Ilman tukea opettajat ole myöskään rehtorin kehittämisideoiden takana, jolloin
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tehokkuus on heikkoa verrattuna siihen mitä se olisi, jos opettaja uskoisi ja olisi innostunut asias-

taan. (Erätuuli ja Leino, 1992, 6.)

Taulukko 39 Pidän tärkeänä rehtorin tehtävänä: Opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid samaa mieltä 64 64,0 64,0 64,0
melko samaa mieltä 20 20,0 20,0 84,0
en osaa sanoa 10 10,0 10,0 94,0
melko eri mieltä 5 5,0 5,0 99,0
eri mieltä 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Yllättävää oli myös, että opettajat (84 %)odottavat motivointia työyhteisönsä kehittämiseen (tau-

lukko 39). Vain 6 % ei odota rehtorilta kannustusta kehitystyöhön ja 10 % ei osannut sanoa. Vastaa-

jista 64 % oli sitä mieltä, että rehtori motivoi opettajia hyvin tai melko hyvin. Ja jopa 19 % li sitä

mieltä, että rehtori motivoi huonosti tai melko huonosti (taulukko 40).

Taulukko 40 Rehtori hoitaa tehtävänsä hyvin/huonosti: Opettajien motivointi kouluyhteisönsä kehittämiseen

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent

Valid hyvin 41 41,0 41,0 41,0
melko hyvin 23 23,0 23,0 64,0
en osaa sanoa 17 17,0 17,0 81,0
melko huonosti 15 15,0 15,0 96,0
huonosti 4 4,0 4,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Avoimet kysymykset ”mitkä ovat rehtorin tärkeimmät tehtävät muutoksen aikana ” ja ”mitkä tekijät

vaikeuttavat rehtorin työtä eniten muutoksen aikana” oli asetettu lomakkeessa tärkeysjärjestykseen.

Monet opettajat eivät kuitenkaan osanneet sanoa järjestystä eikä se analyysin kannalta ole merkittä-

vää, joten analysoinnin yhteydessä ei painoteta tätä. Vastaukset teemoiteltiin ja laskettiin kuhunkin

teemaan sisältyvät vastaukset. Lisäksi avoimen kysymyksen avulla annettiin opettajille mahdolli-

suus antaa muita kommentteja.

Rehtorin tärkeimpiä tehtäviä arvioi yhteensä 71 opettajaa. Opettajien mielestä rehtorin tärkeimmäk-

si tehtäväksi muutoksen aikana nousi avoin tiedotus (44 kpl). Toiseksi tärkeimpinä pidettiin opetta-

jien tukemista, kannustamista ja ohjaamista (29 kpl) sekä yhteistoimintakulttuurin luomista (29
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kpl). Erään opettajan mielipide rehtorin tärkeimmästä tehtävästä: ”opettajakunnan integroiminen

yhdeksi työyhteisöksi”.

Kolmanneksi tärkeimpänä tehtävänä pidettiin selkeää johtamista, rehtorin pitää olla se, joka tietää ja

on esimerkkinä muille. Eräs kommentti: "henkinen johtajuus, ei piilouduta esim. perusopetuksen

johtajan taakse”. Hallinto ja arkinen toiminta oli myös mainittu (18 kpl) ja opettajien motivointi

koulun kehittämiseen mainittiin 12 kertaa. Muutaman maininnan saivat vielä tasapuolisuuden tur-

vaaminen, pedagoginen johtaminen, johtajan näkyminen, edustaminen ulospäin ja koulun edun

ajaminen sekä ristiriitojen selvittely.

Rehtorin työtä vaikeuttavia asioita arvioi yhteensä 67 opettajaa. Opettajien mielestä eniten rehtorin

työtä vaikeuttaa suuri työmäärä ja ajan puute (45 kpl) ”Kaiken maailman kissanristiäiset (kokoukset

yms) jotka pitävät rehtorin tehokkaasti pois”.

 Toiseksi eniten rehtorin työtä vaikeuttaa opettajien mielestä opettajien muutosvastarinta (35 kpl).

”Työyhteisön vanhat jäärät, muutosta vastustavat opettajat”.  Kolmanneksi eniten mainintoja opet-

tajista sai rehtorin oman kokemuksen ja tiedon puute ja pelko, jotka vaikeuttavat työtä eniten (17

kpl), esimerkiksi ” Puutteet omissa tiedoissa / asioiden selvittely”.

Muita mainittuja asioita, jotka vaikeuttavat opettajien mielestä rehtorin työtä olivat resurssien puute,

oppilaiden ja vanhempien vastustus, ylhäältä tulevat määräykset, hallinnon yleiset muutokset, palk-

kauksen ja toimintakulttuurin erilaisuus, vaikutusmahdollisuuksien puute sekä tiedonvälityksen

vaikeus.
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Muita kommentteja olivat:

”Byrokratian ja teennäisen yhteistyön lisääminen ovat olleet ikäviä yllätyksiä. Todellinen yhteistyö syntyy, kun on syn-
tyäkseen, pakottaminen vain kiristää ilmapiiriä”.

”Meillä on esimerkillinen rehtori, joka toimii hyvin esimerkillisesti niin ruohonjuuritasolla (mm. oppilaiden asioiden
selvittämisessä) kuin muissakin asioissa (esim. hallinnolliset asiat)”.

”Mielestäni rehtori ei kohtele koulussamme kaikkia opettajia tasapuolisesti.
Opettajakunta ei saa riittävästi eikä riittävän ajoissa tietoa työhönsä olennaisesti vaikuttavista asioista (tulevat lukujär-
jestykset, työajat jne.).

”Opettajien työmotivaatio on koulussamme huono, koska he eivät koe saavansa esimieheltä tukea omassa työssään.
Opettajilla ei ole käytössään tasapuolisesti kaikkia opetuksessa tarvittavia välineitä. Opettajakunta kokee yleisesti, ettei
työyhteisössä saa negatiivisista asioista/puutteista puhua ääneen, vaan ongelmien esille tuomisesta tai toimintatapojen
kyseenalaistamisesta joutuu silmätikuksi.”

”Muutosta edesauttoi mm. yhteinen 2-päiväinen veso kaukana koulusta, yhteisen mukavan tekemisen merkeissä. Tätä
lisää, jotta opettajat tutustuisivat toisiinsa paremmin ja yhteinen kanssakäyminen helpottuisi entisestään”.

”Rehtorilla on liian kiire. Aina kun olisi jotain asiaa, on joku muu jo palaveeraamassa. Koulu on niin iso”.

”Kaipaan työyhteisöön opettajankokouksia, joissa puhuttaisiin ja sovittaisiin asioista yhdessä. Sovitut päätökset tulisi
olla myös pitäviä”.

”Uusien työyhteisöjen perustamisvaiheessa ongelmaa ei ole, sillä kulttuuri muotoutuu sitä mukaa, kun yhteisö oppii
elämään keskenään. Kaikissa niissä yhtenäiskouluissa, joissa olen vieraillut opettajana, alakoulu/yläkoulu-jako elää ja
voi hyvin.

”Opettajavaihdot eivät toimi ala- ja yläluokkien kesken, ei ilmeisesti riittävästi halukkuutta, arastellaan puolin toisin.
Toisaalta rehtori voisi jämäkämmin järjestää vaihtoja!”

Ristiintaulukoinnilla selvitettiin vaikuttaako opettajan ammatissa toimittujen vuosien määrä muu-

toksen sujuvuuteen opettajien mielestä. Olkkonen ja Saastamoinen (2000, 35–40) toteavat, että ris-

tiintaulukoinnin nolla – hypoteesi väittää, että tutkittavat muuttujat ovat riippumattomia toistensa

suhteen. Taulukoiden alla oleva viite kertoo täyttyykö testin edellytykset eli muuttujat voivat olla

järjestysasteikollisia, korkeintaan 20 % solufrekvensseistä saa olla alle 5 ja jokaisen teoreettisen

solufrekvenssin on oltava suurempi kuin 1 (Tähtinen ja Isoaho, 2001, 78–80).
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Taulukko 41 Korrelaatiovertailu muutoksen sujuvuuden ja opettajana toimittujen vuosien määrän välillä

muutos2 * 7. Olen toiminut opettajan ammatissa ..vuotta Crosstabulation

13 17 15 45
28,9% 37,8% 33,3% 100,0%

4 15 19 38
10,5% 39,5% 50,0% 100,0%

0 5 1 6
,0% 83,3% 16,7% 100,0%

17 37 35 89
19,1% 41,6% 39,3% 100,0%

Count
% within muutos2
Count
% within muutos2
Count
% within muutos2
Count
% within muutos2

sujui hyvin

sujui melko hyvin

sujui melko huonosti

muutos2

Total

0-5 6-15 16.-

7. Olen toiminut opettajan
ammatissa ..vuotta

Total

Taulukko 42 Chiin-neliötesti taulukon 41 korrelaatiovertailusta

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 9,874(a) 4 ,043
Likelihood Ratio 10,583 4 ,032
Linear-by-Linear As-
sociation 2,546 1 ,111

N of Valid Cases
89

a 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,15.

Tässä tapauksessa testin kaikki edellytykset eivät toteudu, koska 33,3 % solufrekvensseistä on alle

5. Mutta toinen edellytys toteutuu eli teoreettinen solufrekvenssi on 1,15 eli yli yksi (taulukko 42).

Lähes kaikki vastanneet opettajat, olivat sitä mieltä, että muutos oli sujunut hyvin tai melko hyvin

(taulukko 41). Vain harvat olivat sitä mieltä, että muutos oli sujunut huonosti
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Taulukko 43 Korrelaatiovertailu työilmapiirin ja opettajana toimittujen vuosien määrän välillä

7. Olen toiminut opettajan ammatis-
sa..vuotta Total

0-5 6-15 16.- 0-5
ilma-
piiri

hyvä Count 11 10 18 39

% within ilma 28,2 % 25,6 % 46,2 % 100,0 %
melko hyvä Count 7 17 17 41

% within ilma 17,1 % 41,5 % 41,5 % 100,0 %
melko huono Count 4 11 1 16

% within ilma 25,0 % 68,8 % 6,3 % 100,0 %
Total Count 22 38 36 96

% within ilma 22,9 % 39,6 % 37,5 % 100,0 %

Taulukko 44 Chiin-neliötesti taulukon 43 korrelaatiovertailusta

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 11,625(a) 4 ,020
Likelihood Ratio 13,490 4 ,009
Linear-by-Linear As-
sociation 1,515 1 ,218

N of Valid Cases
96

a 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3, 67.

Tässä tapauksessa testin edellytykset toteutuvat ja testi on pätevä, koska 11,1 % solufrekvensseistä

on alle 5 ja teoreettinen solufrekvenssi on 3,67 eli yli yksi (taulukko 44).

Taulukon mukaan suurin osa opettajista on sitä mieltä, että työilmapiiri on hyvä tai melko hyvä,

huolimatta siitä, montako vuotta ovat työskennelleet opettajana (taulukko 43). Kuitenkin kriittisem-

piä ovat opettajat, jotka ovat työskennelleet opettajan ammatissa 6-15 vuotta. Heistä 4 % on sitä

mieltä, että työilmapiiri on huono.
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Taulukko 45 Korrelaatiovertailu rehtorin vaikutus ilmapiiriin ja olen toiminut opettajan ammatissa toimittujen
vuosien määrän välillä

7. Olen toiminut opettajan ammatissa
..vuotta Total

0-5 6-15 16.- 0-5
rehtorin
vaikutus
ilmapiiriin

paljon Count
13 20 23 56

% within reht 23,2 % 35,7 % 41,1 % 100,0 %
melko
paljon

Count 8 8 12 28

% within reht 28,6 % 28,6 % 42,9 % 100,0 %
melko
vähän

Count 0 8 0 8

% within reht ,0% 100,0 % ,0% 100,0 %
Total Count 21 36 35 92

% within reht 22,8 % 39,1 % 38,0 % 100,0 %

Taulukko 46 Chiin-neliötesti taulukon 45 korrelaatiovertailusta

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 14,123(a) 4 ,007
Likelihood Ratio 16,739 4 ,002
Linear-by-Linear As-
sociation ,315 1 ,575

N of Valid Cases
92

a 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1, 83.

Tässä tapauksessa testin kaikki edellytykset eivät toteudu, koska 33,3 solufrekvensseistä on alle 5.

Mutta toinen edellytys toteutuu eli teoreettinen solufrekvenssi on 1,83 eli yli yksi (taulukko 46).

Huolimatta opettajana toimituista vuosista lähes kaikki ovat sitä mieltä, että rehtorilla on ollut mah-

dollisuus vaikuttaa työilmapiiriin (taulukko 45). Vain kolmella prosentilla 6-15 vuotta opettajana

toimineista oli erilainen mielipide eli rehtori on voinut vaikuttaa työilmapiiriin melko vähän.
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Taulukko 47 Korrelaatiovertailu rehtorin yhteydenpidon koulun ulkopuolelle ja opettajana toimittujen vuosien
määrän välillä

7. Olen toiminut opettajan ammatis-
sa..vuotta Total

0-5 6-15 16.-
vaikulko paljon Count 5 5 11 21

% within vaikulko 23,8 % 23,8 % 52,4 % 100,0 %
melko paljon Count 8 18 15 41

% within vaikulko 19,5 % 43,9 % 36,6 % 100,0 %
melko vähän Count 9 15 10 34

% within vaikulko 26,5 % 44,1 % 29,4 % 100,0 %
Total Count 22 38 36 96

% within vaikulko 22,9 % 39,6 % 37,5 % 100,0 %

Taulukko 48 Chiin-neliötesti taulukon 47 korrelaatiovertailusta

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 3,934(a) 4 ,415
Likelihood Ratio 4,055 4 ,399
Linear-by-Linear As-
sociation 1,516 1 ,218

N of Valid Cases
96

a 1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4, 81.

Tässä tapauksessa testin edellytykset toteutuvat ja testi on pätevä, koska 11,1 % solufrekvensseistä

on alle 5 ja teoreettinen solufrekvenssi on 4,81 eli yli yksi (taulukko 48). Suurin osa opettajista (39

%), huolimatta opettajana olovuosista, oli sitä mieltä, että rehtori on voinut vaikuttaa koulun ulko-

puoliseen yhteyden pitoon melko paljon (taulukko 47). Ja 32 % oli sitä mieltä, että rehtori on voinut

vaikuttaa ulkopuolisiin yhteyksiin melko vähän. Opettajana olovuosilla ei näytä juurikaan olevan

merkitystä vastauksiin.
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Taulukko 49 Korrelaatiovertailu tyytyväisyyden ja opettajan ammatissa toimittujen vuosien määrän välillä

7. Olen toiminut opettajan ammatis-
sa..vuotta Total

0-5 6-15 16.- 0-5
tyyty2 tyytyväinen Count 13 19 25 57

% within tyyty2 22,8 % 33,3 % 43,9 % 100,0 %
melko tyytyväinen Count 8 16 10 34

% within tyyty2 23,5 % 47,1 % 29,4 % 100,0 %
melko tyytymätön Count 1 3 0 4

% within tyyty2 25,0 % 75,0 % ,0% 100,0 %
Total Count 22 38 35 95

% within tyyty2 23,2 % 40,0 % 36,8 % 100,0 %

Taulukko 50 Chiin-neliötesti taulukon 49 korrelaatiovertailusta

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 5,038(a) 4 ,283
Likelihood Ratio 6,268 4 ,180
Linear-by-Linear As-
sociation 1,789 1 ,181

N of Valid Cases
95

a 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is, 93.

Tässä tapauksessa testin edellytykset eivät toteudu, koska 33,3 solufrekvensseistä on alle 5 ja toinen

edellytys eli teoreettinen solufrekvenssi on alle yksi (taulukko 50). Tuloksista voidaan kuitenkin

havaita, että opettajat ovat pääasiassa tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen (tau-

lukko 49). Tässäkään tapauksessa ei ole merkitystä sillä, että kuinka kauan on toiminut opettajan

ammatissa. Vain neljä vastaajaa on melko tyytymättömiä.

Taulukko 51 Korrelaatiovertailu esimiehen merkityksestä muutoksessa ja opettajan ammatissa toimittujen vuo-
sien määrän välillä

7. Olen toiminut opettajan ammatis-
sa..vuotta Total

0-5 6-15 16.- 0-5
esimies5 tärkeä Count 13 25 25 63

% within esimies5 20,6 % 39,7 % 39,7 % 100,0 %
melko tärkeä Count 5 4 2 11

% within esimies5 45,5 % 36,4 % 18,2 % 100,0 %
melko tarpeeton Count 4 9 9 22

% within esimies5 18,2 % 40,9 % 40,9 % 100,0 %
Total Count 22 38 36 96

% within esimies5 22,9 % 39,6 % 37,5 % 100,0 %
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Taulukko 52 Chiin-neliötesti taulukon 51 korrelaatiovertailusta

Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square 4,078(a) 4 ,396
Likelihood Ratio 3,809 4 ,433
Linear-by-Linear As-
sociation ,026 1 ,871

N of Valid Cases
96

a 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2, 52.

Tässä tapauksessa testin kaikki edellytykset eivät toteudu, koska 33,3 solufrekvensseistä on alle 5.

Mutta toinen edellytys toteutuu eli teoreettinen solufrekvenssi on 2,52 eli yli yksi (taulukko 52).

Esimiehen merkitys on suurimmaksi osaksi opettajille tärkeä muutoksen aikana eikä opettajana olo

vuosilla ole tähän merkitystä (taulukko 51). Mutta 6-15 ja yli 16 vuotta opettajana toimineista kol-

men prosentin mielestä esimiehellä ei juuri ole merkitystä muutoksen aikana.

8. Johtopäätökset

Stenvall ja Virtanen (2007, 18–23)  toteavat, että olisi tärkeä pohtia, miten muutokset näyttäytyvät

yksittäisten työntekijöiden ja eri työntekijäryhmien näkökulmasta ja mitkä ovat yksittäisten työnte-

kijöiden muutoskokemukset. Muutoksia tulisi tarkastella juuri mikrotasolta alkaen, tällöin kysy-

myksiksi nousevat, miten muutoksia viedään läpi. Tärkeää on myös muistaa, että muutokset eivät

aina ole sitä, mitä niillä on haluttu saada aikaan ja tavoitteet saattavat olla epärealistisia. Tässä tut-

kimuksessa on pyritty tarkastelemaan muutoksia juuri yksittäiset henkilöiden kautta ja pyritty sel-

vittämään miten muutos on viety läpi.

Vastaajien heikohko osallistuminen kyselylomakkeen täyttöön on saattanut vaikuttaa tutkimuksen

kvantitatiivisen osuuden tuloksiin. Tämän tutkimuksen validiutta on kuitenkin lisätty käyttämällä

aineisto- ja metotodologista triangulaatiota. Vertaillaan kvantitatiivisilla ja kvalitatiivisilla mene-

telmillä saatuja tuloksia keskenään. Pätevyyttä ja luotettavuutta on lisätty haastatteluissa saaduilla

suorilla lainauksilla sekä lainauksilla kyselylomakkeen avoimista kysymyksistä saaduista kommen-

teista.
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Rehtorit ja opettajat olivat pääosin sitä mieltä, että muutoksen toteutumiseen ei ollut mahdollista

vaikuttaa. Päätökset tehtiin ylemmällä tasolla, mikä on julkisella sektorilla tyypillistä. Suurin osa

rehtoreista totesi lisäksi, että muutoksesta ei saatu tarpeeksi tietoa. Osa opettajista uskoi kuitenkin,

että rehtori oli voinut vaikuttaa muutoksen tapahtumiseen.

Pietilän & Vitikan (2004,16) mukaan johtotiimi (rehtori ja kaksi apulaisjohtajaa), on hyvä lähtökoh-

ta yhtenäiskoulun kehittämisessä. Tällöin rehtorille jää aikaa keskittyä laajan koulukokonaisuuden

hallintaan. Tämä malli onkin käytössä yhtenäiskouluissa. Mikäli rehtori toimii myös alueellisena

rehtorina, koulussa on kaksi apulaisrehtoria. Muuten koulussa on rehtorin lisäksi yksi virka-

apulaisrehtori, jolla on virkamiehen työaika. Tämä malli tuo rehtoreille mahdollisuuden toimia tii-

minä ja jakaa tehtäviä, jolloin kaikki työt eivät jää vain yhden ainoan esimiehen tehtäväksi.

Rehtorit kertoivat haastatteluissa, että vain jotkin vanhaa polvea edustavat opettajat vastustivat yh-

tenäiskouluun siirtymistä voimakkaasti. Myös kyselyn perusteella voidaan sanoa, että vain harvat

todella vastustivat muutosta. Vartolan (2006) mukaan tavallisimpia esteitä muutokselle aiheuttaa

saavutettujen etujen tai asemien puolustaminen. Rehtorien mukaan opettajat pelkäsivät, että koulu-

jen yhdistymisestä seuraa omien opetustuntien ja resurssien menettäminen. Muutosvastarinnan nu-

jertamiseksi rehtorit lisäsivät tiedotusta, kokouksia ja kävivät hyvin paljon keskusteluja opettajien ja

kollegojen kanssa.

Opettajana toimittujen vuosien määrällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta siihen, miten opettaja koki

muutoksen sujuvuuden. Lähes kaikkien vastanneiden mielestä muutos sujui joko hyvin tai melko

hyvin. Opettajat ovat pääosin tyytyväisiä tämänhetkiseen tilanteeseen. Tosin eriäviä mielipiteitäkin

on. Tässä esimerkiksi erään opettajan kommentti:

”Opettajien työmotivaatio on koulussamme huono, koska he eivät koe saavansa esimieheltä tukea

omassa työssään. Opettajilla ei ole käytössään tasapuolisesti kaikkia opetuksessa tarvittavia väli-

neitä. Opettajakunta kokee yleisesti, ettei työyhteisössä saa negatiivisista asioista/puutteista puhua

ääneen, vaan ongelmien esille tuomisesta tai toimintatapojen kyseenalaistamisesta joutuu silmäti-

kuksi.”

Osa opettajista on myös sitä mieltä, että yhtenäiskoulut ovat liian suuria ja rehtorilla aina liian kiire,

eikä hän ehdi paneutua tarpeeksi yksittäisen opettajan asioihin.
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Mustosen (2003a) mukaan hyvä johtaminen ja koulujen toiminnan kehittyminen edellyttävät, että

rehtorit voisivat jakaa johtajuutta ja vastuuta mm. projektien avulla. Työskenteleminen yhdessä,

suunnitteluvastuun ja toteuttamisen jakaminen tekevät johtamisesta helpomman ja tehokkaamman.

Näin opettajat saadaan paremmin sitoutumaan päätöksiin, kun saavat itse olla niitä tekemässä. Tässä

tutkimuksessa kävi ilmi, että yhtenäiskouluissa on perustettu erilaisia tiimejä ja yhteisiä projekteja,

joiden kautta opettajat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja näin voivat myös tutustua toisiinsa

paremmin.

Rehtorit ja opettajat olivat samaa mieltä siitä, että rehtori on voinut vaikuttaa henkisen työilmapiirin

luomiseen sekä yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ilmapiiri on ollut opettajien mielestä pääsääntöisesti

hyvä ja opettajat arvostavat toisiaan eli rehtorien voidaan katsoa onnistuneen ilmapiirin luomisessa

sekä yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämisessä muutoksen jälkeen. Rehtorit ovat tutkimuksen mu-

kaan onnistuneet myös ehkäisemään ”kuppikuntien” syntymistä sekä käsittelemään ristiriitoja

avoimesti. Rehtoreilla on ollut myös positiivinen vaikutus työtoverien tukemiseen liittyvissä asiois-

sa. Toiset opettajat olivat kuitenkin eri mieltä:

”Pelkkä sermien poistaminen opettajanhuoneesta ei tee yhteistoimintakulttuuria. Onneksi tällainen

lasiseinä elää ja voi hyvin, sillä suuresta yksiköstä on vain suuresti harmia.”

Erään toisen opettajan mielestä ollaan kuitenkin jo menossa kohti parempaa sopeutuneisuutta:

”Lasiseinä" ala- ja yläkoulujen välillä on alkanut jo hienokseltaan säröillä.”

Myös rehtorit totesivat haastatteluissa, että nyt ajatellaan jo paljon positiivisemmin kuin alussa.

Opettajat ja rehtorit totesivat, että opettajien oli helpompi hyväksyä muutos, sen jälkeen, kun olivat

huomanneet, että se ei vaikuta heidän päivittäiseen arkityöhönsä mitenkään.

Mustosen (2003a) tutkimuksen mukaan opettajat odottavat rehtorilta enemmän paneutumista kou-

lun pedagogiseen toimintaan ja opettajien odotukset ovat usein korkeammat kuin mitä rehtori pys-

tyy toteuttamaan.

Tämän tutkimuksen mukaan opettajat olivat sitä mieltä, että johtamiseen liittyvät asiat sujuvat reh-

toreilta odotuksia paremmin. Eli rehtorit hoitavat tehtäviä paremmin kuin opettajat odottavat heidän

hoitavan. Esimerkiksi työrauhaongelmat selvitetään paremmin kuin on odotettu ja opettajia moti-

voidaan koulunsa kehittämiseen odotettua paremmin.
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Rehtoreiden haastatteluissa kävi ilmi, että opettajien työ on erittäin itsenäistä ja rehtorin saattaa olla

vaikea puuttua siihen.  Tämä näkyy myös Erätuulen ja Leinon (1992, 5) tutkimuksissa, joiden mu-

kaan rehtorit suhtautuvat kunnioittavan varovasti opettajaan aineensa asiantuntijana ja varovat puut-

tumasta aineen opetuskysymyksiin. Opettajan ammatillinen kehittäminen on näin pidetty opettajan

yksityisasiana. Tämä suhtautuminen on kuitenkin este muutoksille ja koulun kehittämiselle. Yllät-

tävää olikin, että tämän tutkimuksen perusteella opettajat odottavat nimenomaan selkeää johtamista.

Esimiehen merkitys muutoksen aikana oli tärkeämpi opettajille, jotka olivat toimineet opettajan

työssä vähemmän aikaa. Mitä kauemmin opettaja oli toiminut opettajan työssä, sitä tarpeettomam-

maksi hän koki esimiehen roolin muutoksen aikana.

Vaikka rehtorit opettajien mielestä hoitavat työnsä jopa odotettua paremmin, ovat rehtorit itse asias-

ta täysin eri mieltä. Rehtorien mukaan hallinnon uudistukset lisäävät jatkuvasti heidän työtaakkaan-

sa, eivätkä he ehdi kunnolla hoitaa töitään. Etenkin pedagoginen johtaminen kärsii ja paperityöt

vievät kaiken ajan. Rehtorien tulisikin tarkoin miettiä, miten jakavat työnsä apulaisrehtorien kanssa.

Etenkin aluerehtorina ja yhtenäiskoulun rehtorina toimivat voisivat jakaa entistä enemmän kouluun

liittyviä tehtäviä apulaisrehtoreille ja keskittyä itse alueelliseen johtamiseen.

”Sekin riippuu rehtorityypeistä, jotkut rehtorit haluu todella pitää vallan itsellään ja jotkut apulais-

rehtorit haluais valtaa enemmän itelleen, se balanssi löytyy jostakin sieltä, ei mitään varsinaista

kaavaa miten ne työt pitää jakaa. Tampereellakin niitä jaetaan hyvin monella eri tavalla. Rehtorin

on osattava yrittää olla tasapuolinen taustastaan riippumatta. Se on haaste.”

Haastatteluissa kävi ilmi, että aluerehtorille ei ole annettu tarpeeksi päätösvaltaa. Kaupungin hallin-

non tulisi antaa aluerehtoreille enemmän päätösvaltaa, jotta he olisivat virallisesti väliportaan esi-

miehiä rehtorien ja kaupungin hallinnon välillä. Tällöin aluerehtoreiden tehtävät voisi kokonaan

eriyttää eli kouluilla olisi omat rehtorit ja aluerehtorit olisivat heidän esimiehiään.

Sivulla 15 on esitetty Ojalan (2007, 144) laatima vertailu rehtorin tärkeimmistä tehtävistä 1990-

luvun lopun ja 2000-luvun alun lukuvuosilta. Ojalan laatimaan taulukkoon on lisätty tämän tutki-

muksen tuloksista kootut rehtorin tärkeimmät tehtävät muutoksen aikana lukuvuonna 2006/07 (sekä

rehtorien että opettajien mielipiteet).
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Taulukko 53 Rehtorien tärkeimmät tehtävät

Lukuvuosi 1998/99 Lukuvuosi 2001/02 Lukuvuosi 2006/07
rehtorien mielipide

Lukuvuosi 2006/07
opettajien mielipide

1. Taloudellinen suunnit-
telu, johtaminen ja pää-
töksenteko

1. Opetuksen kehit-
tämistehtävät

1. Tiedotus 1. Avoin tiedotus

2. Toiminnan ja opetuk-
sen arviointi

2. Toiminnan ja ope-
tuksen arviointi

2. Tilanne johtaminen 2. Opettajien kannus-
taminen ja ohjaaminen

3. Omat opetustehtävät 3. Toiminnasta tie-
dottaminen

3. Ihmisten johtami-
nen, tarkkailu

3. Yhteistoimintakult-
tuurin luominen

4. Tutkimus- ja opetuksen
kehittämistehtävät

4. Hallinnolliset joh-
tamis- ja esimiesteh-
tävät

4. Hengen ylläpito 4. Selkeä johtaminen

5. Hallinnolliset esimies-
ja virkamies tehtävät

5. Taloudellinen
suunnittelu ja seuran-
ta

5.Muutosvastarinnan
ymmärtäminen

5. Hallinnollisten ja
arkisten tehtävien hoito

Taulukon mukaan rehtorin tärkeimmät tehtävät ovat hyvinkin erilaiset lukuvuonna 2006/07 kuin

aiemmin. Erilaisuus saattaa johtua ajan myötä tapahtuneesta kehityksestä tai siitä, että lukuvuonna

2006/07 tehty kysely kuvaa rehtorin tärkeimpiä tehtäviä muutoksen aikana. Erot voivat olla seura-

usta myös molemmista edellä mainitusta seikoista.

Muutoksen aikana tiedotuksen merkitys lisääntyy. Tilannejohtamisesta ja ihmisten johtamisesta

tulee rehtorien mukaan tärkeämpiä kuin hallinnollisista johtamistehtävistä. Myös opettajien mielestä

kannustusta ja ohjausta tarvitaan. Rehtorin tulee olla selkeä johtaja opettajien mielestä ja he mainit-

sevat myös hallinnollisten ja arkisten asioiden hoidon rehtorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluvina.

Firestonen ja Wilsonin (1985) mukaan rehtorin tärkeimpinä tehtävinä pidetään yhteishengen luo-

mista, sillä koulun yleinen ilmapiiri ohjaa työtyytyväisyyttä ja töiden sujumista. Jokaisella koululla

on oma kulttuurinsa, joka näkyy yhteisön toiminnassa, ajattelussa ja päätöksenteossa. (Mustonen

2003b, 46–47.) Rehtorit mainitsevatkin hengen ylläpidon ja muutosvastarinnan ymmärtämisen tär-

keämpänä kuin opetuksen kehittäminen ja arviointi. Kaiken kaikkiaan ihmisläheisemmistä asioista

tulee tärkeämpiä. Myös opettajien mielestä yhteistoimintakulttuurin luominen on erittäin tärkeä

rehtorin tehtävä.
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Amerikkalaisten tutkijoiden rehtorien avuksi kokoamat teesit (sivulla 17), on yhtenäiskouluissa

otettu käytäntöön ja niitä pidetään rehtorin tärkeimpinä tehtävinä muutoksen aikana. Teesit ovat

”kehitä kuunteleva ja osallistuva asenne (tarkkailu, tilanne johtaminen, ihmisten johtaminen), poista

epävakaisuutta informaatiolla (tiedotus), rakenna työryhmiä, työpareja ja verkostoja (rehtorit muo-

dostivat erilaisia työryhmiä opettajista, jotta ala- ja yläkoulunopettajat tutustuisivat toisiinsa pa-

remmin), odota itseohjautuvuuden lisääntyvän, vaali uusien systeemien kehittymistä (hengen ylläpi-

to)ja ”vaali vanhaa, hoida uutta”.

Taulukko 54 Rehtorin työtä muutoksen aikana vaikeuttavat tekijät

Rehtorien mielipide Opettajien mielipide

ajan puute suuri työmäärä ja ajan puute

vastustus muutosvastarinta

opettajien epävarmuus ja toimintakulttuu-
rien erojen hiominen

rehtorin oman kokemuksen ja tiedon
puute

Sekä rehtorit että opettajat olivat sitä mieltä, että rehtorin työtä muutoksen aikana vaikeuttaa eniten

ajan puute ja muutosvastarinta. Rehtorien mielestä työtä vaikeuttaa opettajien epävarmuus ja opetta-

jien mielestä rehtorin epävarmuus.

Mustosen (2003a) esittämät Ojasen (1985, 31) listaamat rehtorin työtä vaikeuttavat seikat (sivu 26)

pätevät myös muutoksen johtamista vaikeuttaviin seikkoihin. Näissä ilmenee erityisesti suuri työ-

määrä ja ajanpuute, konfliktien selvittelyä voi verrata muutosvastarintaan. Ojasen listassa mainittu

”työpaine ei hellitä normaalin päivätyön puitteissa” pitää paikkansa tässäkin tutkimuksessa erittäin

hyvin. Rehtorit mainitsevat erityisesti, että työaika ei yksinkertaisesti riitä. ”Työaikani on

36h15min, se on vitsi.”

Yhteenvetona voidaan sanoa, että opettajat ovat pääasiassa tyytyväisempiä muutoksen sujuvuuteen

ja esimiehen työhön kuin esimiehet itse. Rehtorit vaativat itseltään paljon ja kokivat, että aika ei

riitä vaikka apuna ovatkin apulaisrehtorit. Rehtorit kokivat aikansa menevän hallinnollisten asioiden

hoitoon ja pedagoginen johtaminen jää lähes kokonaan. Tampereen kaupungin hallinnolliset muu-

tokset vaikeuttavat ja lisäävät esimiesten työtä, ainakin aluksi. Koulut, joiden siirtyminen yhtenäis-

kouluksi tapahtui samoihin aikoihin kuin Tampereen kaupungin hallinnolliset muutokset, ovat li-

sänneet erityisesti näiden koulujen rehtorien työtä, ja rehtorit ovatkin sitä mieltä, että tulee liian

monta muutosta lähes yhtäaikaiseksi.
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Yhtenäiskoulujen tutkimus on tärkeä aihe, koska koko ajan yhtenäiskouluja perustetaan Suomessa.

Mutta onko se tarpeellista yhtenäisen opetussuunnitelman kannalta ja ovatko yhtenäiskoulut liian

suuria yksikköjä?

Tutkimuksen aikana tuli esiin apulaisrehtoreiden tärkeys yhtenäiskoulujen johtamisessa. Jatkotut-

kimuksissa tulisikin huomioida apulaisrehtorit ja haastatella heitä samoin kuin rehtoreita. Jatkossa

myös enemmistö opettajista pitäisi saada vastaamaan, jotta vastausprosentista saataisiin suurempi.

Myös luokan- ja aineenopettajia voisi haastatella, jolloin voisi paremmin vertailla johdon ja alaisten

näkökulmaa.

Tämä tutkimus keskittyi nimenomaan muutokseen, jatkossa pitäisi keskittyä varsinaiseen yhtenäis-

kouluajatukseen. Toteutuuko yhtenäisyys tosiasiassa ja pystyykö johtotiimi hallitsemaan näin suuria

yksiköitä. Lisääkö erilaisiin tiimeihin kuuluminen muutoksen hyväksymistä ja opettajien sitoutu-

mista uuteen yhteisöön ja työskentelyyn siellä. Tuleeko luokanopettajien ja aineenopettajien välille

konflikteja koulutustaustasta johtuen. Tässä olisi tärkeää saada myös oppilaiden äänet kuuluviin,

miten he kokevat yhtenäiskoulun, myös oppilaiden vanhempien kokemukset pitäisi selvittää. Yhte-

näiskoulujen opettajien, rehtoreiden ja oppilaiden kokemuksia tulisi verrata vain ala- ja yläkouluna

toimivien koulujen opettajien ja oppilaiden kokemuksiin.
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Liitteet
LIITE 1 Kirje rehtoreille

Tampere
12.2.2007

Arvoisa rehtori

Teidän koulunne on osa tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää, mikä merkitys on esimiehen

muutokseen sitoutumisella koko henkilöstön kannalta eli miten rehtori toimii muutosjohtajana, sekä

mitä vaikeuksia asiantuntijaorganisaation johtaminen muuttuneissa olosuhteissa mahdollisesti tuo

esiin. Tutkimus keskittyy peruskouluissa tapahtuvaan muutokseen, yhtenäiskoulun perustamiseen.

Tarkoitus on selvittää mikä on rehtorin rooli tai mikä sen pitäisi olla opettajien näkökulmasta ja

toisaalta rehtorin omasta näkökulmasta.

Kyseessä on opinnäytetyötutkimus, jota johtaa professori Juha Vartola Johtamistieteiden laitokselta.

Myös opetuspalvelukeskus on kiinnostunut tutkimuksen tuloksista.

Pyydämme Teitä ystävällisesti osallistumaan haastatteluun. Otan yhteyttä Teihin kevään kuluessa.

Lisäksi pyydän lupaa lähettää koulunne opettajille sähköisen kyselykaavakkeen samasta aiheesta.

Tutkimusta varten antamanne tiedot säilytämme ehdottoman luottamuksellisina. Toivon Teidän

suhtautuvan myönteisesti tähän tutkimuspyyntöön.

Kunnioittavasti
Susanna Järvi
susanna.jarvi@uta.fi
puh. 050 325 1668

mailto:susanna.jarvi@uta.fi
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LIITE 2 Haastattelukysymykset/rehtorit

Teemahaastattelu

1. Miksi kouluja muutetaan yhtenäiskouluiksi?
-mitan ja milloin muutos yhtenäiskouluksi käytännössä tapahtui koulussanne?
-miten päätettiin kuka rehtoriksi

2.. Miten määrittelette rehtorin roolin koulussa?
- poikkeaako yhtenäiskoulun johtaminen perinteisen ala- tai yläkoulun johtamisesta?

3. Saitteko mielestänne tarpeeksi tietoa muutokseen liittyen?
- oliko teillä mahdollisuutta vaikuttaa muutoksen toteutumiseen?

4. Millaisia odotuksia opettajat kohdistivat esimieheen muutoksen aikana?

5. Miten muutokseen suhtauduttiin koulussanne? Miten itse suhtauduit ja miten opettajat
suhtautuivat
- miten siihen suhtaudutaan nyt?

6. Onko yhtenäiskoulun tavoite: oppilaille tarkoitettu opinpolku toteutunut tarkoituksen
mukaisesti?

7. Miten paljon rehtorilla on mahdollisuuksia vaikuttaa henkiseen työympäristöön?
esim. ilmapiiri, opettajien väliset ristiriidat, työrauha, yhteistyö eri tahojen kanssa jne.

8. Onko teillä mielestänne riittävästi päätösvaltaa?
-omassa työssä
-onko mahdollisuus vaikuttaa opettajien tapaan työskennellä
- koulun  kehittämisessä

9. Onko teillä mielestänne riittävästi aikaa hoitaa kaikki tehtävänne?

10. Mitkä ovat mielestänne rehtorin tärkeimmät tehtävät muutoksen aika-
na/yhtenäiskoulussa?

11. Mitkä mielestänne vaikeuttavat rehtorin työtä eniten muutoksen aika-
na/yhtenäiskoulussa?

12. Miltä näyttää yhtenäisen peruskoulun tulevaisuus Suomessa, perustetaanko lisää, vai
palataanko entiseen vähitellen, mm.  kehittämällä es. aluerehtorijärjestelmä.

14. Mitä mieltä olette yleensä muutoksista, joita Tampereen kaupungin hallinnossa ta-
pahtuu? 15. Mitä ajattelette aluerehtorijärjestelmästä?
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LIITE 3 Kyselylomake opettajille.

Lomake koostuu neljästä osiosta. Ensimmäisessä osiossa kysytään vastaajan taustatietoja. Toinen osio koostuu väittä-
mistä, jotka koskevat koulun muutosta yhtenäiskouluksi. Kolmas osio käsittelee henkistä työympäristöä muutoksen aika-
na ja sen jälkeen. Kolmas osio jakautuu lisäksi osiin A ja B. A-osassa on väittämiä, jotka ovat yleisiä väittämiä liittyen
henkiseen työilmapiiriin. B-osassa kysytään vastaajan mielipidettä siitä, onko rehtorilla ollut mahdollisuus muuteksen
kuluessa vaikuttaa näihin henkistä työilmapiiriä koskeviin väiitteisiin. Neljäs osio käsittelee johtamiskysymystä ja koostuu
niinikään osista A ja B. A-osassa esitetään johtamiseen liittyvä väittämä ja vastaaja arvioi, koskeeko kyseinen väittämä
hänen mielestään rehtorille kuuluvaa tehvää muutoksen aikana. B-osassa vastaaja puolestaan arvioi, miten hyvin rehto-
rilla on ollut mahdollisuus hoitaa tämä tehtävä
muutoksen aikana.

[±] Taustatiedot
1. Koulu, jossa työskentelen

2. Ammattinimikkeeni on luokanopettaja

3. Työsuhteeni on vakinainen

muu, mikä?

4. Koulutukseni on

5. Ikä

nainen mies

6. Sukupuoli

7. Olen toiminut opettajan
ammatissa ..vuotta

8. Olen toiminut nykyisessä
koulussani ..vuotta

kyllä en

9. Olen joutunut olemaan sairaslomalla työssä jaksamiseen liittyvien ongelmien takia sinä aikana, kun
olen työskennellyt nykyisessä toimipaikassani

10. Sähköpostiosoite

[±] Koulun muutos yhtenäiskouluksi
1. Opettajat pystyivät vaikuttaa
siihen, että muutos tapahtui

samaa mieltä

2. Opettajat saivat esimiehel-
tään riittävästi tietoa yhtenäis-
kouluun siirtymisestä

samaa mieltä

3. Rehtorit pystyivät vaikuttaa
siihen, että muutos tapahtui

samaa mieltä

4. Rehtori sai riittävästi tietoa
yhtenäiskouluun siirtymisestä

samaa mieltä

5. Kouluni tulisi pitää muutok- samaa mieltä
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set mahdollisuuksina
6. Esimiehen pitäisi olla esi-
merkkinä muutoksessa

pidän tärkeänä

7. Esimieheni oli esimerkkinä
muutoksessa

hyvin

8. Esimiehen pitäisi ohjata
opettajia muutoksen aikana

pidän tärkeänä

9. Esimieheni ohjasi opettajia
muutoksen aikana

hyvin

10. Minkälaisissa asioissa
olisin lisäksi tarvinnut ohjaus-
ta?
11. Kokemukseni yhtenäiskou-
luun siirtymisestä

helppo

12. Miksi muutos oli minulle
helppo/vaikea?

kyllä en en osaa sanoa Miksi?

13. Olen tyytyväinen yhtenäiskouluun

14. Koululaisilla pitäisi olla
portaaton opinpolku

pidän tärkeänä

15. Portaaton opinpolku toteu-
tuu koulussani

hyvin

16. Käsitykseni alakoululaisten
tyytyväisyydestä yhtenäiskou-
luun

tyytyväisiä

17. Käsitykseni yläkoululaisten
tyytyväisyydestä yhtenäiskou-
luun

tyytyväisiä

18. Käsitykseni rehtorin tyyty-
väisyydestä yhtenäiskouluun

tyytyväinen

19. Miten hyvin siirtyminen
yhtenäiskouluun on mielestäni
onnistunut

hyvin

kyllä en en osaa sanoa Miksi?

20. Palaisin mielelläni vanhaan malliin

kyllä en en osaa sanoa Miksi?

21. Suosittelen yhtenäiskouluun siirtymistä

22. Olen sitoutunut työhöni
myös muutoksen jälkeen

samaa mieltä

23. Opettajien pitäisi opettaa
sekä ala- että yläluokkia

samaa mieltä

24. Opettajat opettavat sekä
ala-että yläluokkia

samaa mieltä

kyllä en en osaa sanoa Miksi?

25. Haluan opettaa sekä ala- että yläluokkia

kyllä ei en osaa sanoa
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26. Olen valmis lisäkoulutukseen voidakseni opettaa sekä ala- että yläluokkia

[±] Henkinen työympäristö
27. Eri koulujen välinen yhteis-
työ on tärkeää

samaa mieltä

28. Koulun yhteistyö myös
muiden koulun toiminnan
kannalta merkityksellisten
tahojen kanssa on tärkeää

samaa mieltä

29. Koulun ja kodin välisen
yhteistyön toimivuus on tärke-
ää

samaa mieltä

30. Opetuspalvelukeskuksen
pitäisi tukea opettajia muutok-
sen aikana

samaa mieltä

31. Työyhteisöni ilmapiiri on
muutoksen jälkeen ollut hyvä

samaa mieltä

32. Ristiriidat on muutoksen
jälkeen käsitelty avoimesti
työyhteisössäni

samaa mieltä

33. Työyhteisöni jäsenet tun-
tevat yhteenkuuluvuutta muu-
toksen jälkeen

samaa mieltä

34. Kaikkien mielipiteitä kun-
nioitetaan työyhteisössäni

samaa mieltä

35. Kaikki uskaltavat tuoda
esiin omat ajatuksensa

samaa mieltä

36. Työtoverit tukevat toinen
toistaan

samaa mieltä

37. Työyhteisössäni ei ole
ilmapiiriä heikentäviä

samaa mieltä

38. Ala- ja yläkoulunopettajat
arvostavat toisiaan

samaa mieltä

39. Ala- ja yläkoulunopettajien
välinen yhteistyö on sujuvaa

samaa mieltä

40. Ala- ja yläkoulunopettajien
välillä vallitsee keskinäinen
luottamus

samaa mieltä

B. Seuraavassa esitetään väittämät, siinä muodossa, miten rehtorilla on ollut muutoksen kuluessa mahdollisuus
vaikuttaa koulun henkiseen työympäristöön
41. Rehtori on voinut vaikuttaa
eri koulujen väliseen yhteis-
työhön

samaa mieltä

42. Rehtori on voinut vaikuttaa
yhteistyöhön koulun kannalta
merkityksellisten tahojen
kanssa

samaa mieltä

43. Rehtori on voinut vaikuttaa
kodin ja koulun väliseen yh-
teistyöhön

samaa mieltä

44. Rehtori on voinut vaikuttaa
siihen, että opetuspalvelukes-
kus tukisi opettajia muutoksen
aikana

samaa mieltä

45. Rehtori on voinut vaikuttaa
työyhteisön ilmapiiriin

samaa mieltä

46. Rehtori on voinut vaikuttaa
ristiriitojen käsittelyyn

samaa mieltä

47. Rehtori on voinut vaikuttaa
yhteenkuuluvuudentunteeseen
työyhteisössä

samaa mieltä



125

48. Rehtori on voinut vaikuttaa
siihen, että työtovereita tue-
taan

samaa mieltä

49. Rehtorilla on ollut mahdol-
lisuus ehkäistä kuppikuntien
syntymistä

samaa mieltä

50. Rehtori on voinut vaikuttaa
ala- ja yläkoulunopettajien
välisen yhteistyön sujuvuuteen

samaa mieltä

[±] Johtaminen

A. Odotan rehtorin hoitavan seuraavat tehtävät muutoksen aikana:

B. Rehtorilla on ollut mahdollisuus hoitaa tehtävä myös muutoksen aikana
51. A. Kokousten ja neuvotte-
lujen valmistelu

samaa mieltä

51. B. Toteutuminen hyvin

52. A. Kokousten ja neuvotte-
lujen johtaminen

samaa mieltä

52. B. Toteutuminen hyvin

53. A. Opettajien sijaisjärjeste-
lyt

samaa mieltä

53. B. Toteutuminen hyvin

54. A. Yhteydenpito opetus-
palvelukeskukseen

samaa mieltä

54. B. Toteutuminen hyvin

55. A. Koulun edustaminen
ulospäin

samaa mieltä

55. B. Toteutuminen hyvin

56. A. Ohjeiden ja määräysten
selostaminen opettajille

samaa mieltä

56. B. Toteutuminen hyvin

57. A. Koululaitoksen kehityk-
sen seuranta

samaa mieltä

57. B. Toteutuminen hyvin

58. A. Koulun toiminnan arvi-
oinnin kehittäminen

samaa mieltä

58. B.Toteutuminen hyvin

59. A. Työrauhaongelmien
selvittely

samaa mieltä

59. B. Toteutuminen hyvin

60. A. Opettajien ja oppilaiden
keskinäisten riitojen selvittely

samaa mieltä

60. B. Toteutuminen hyvin

61. A. Opettajien motivointi
kouluyhteisönsä kehittämiseen

samaa mieltä

61. B. Toteutuminen hyvin

62. A. Koulun johtamista kos-
kevan uuden tiedon seuranta

samaa mieltä

62. B. Toteutuminen hyvin

63. A.Yleiskuvan luominen
siitä, miten oma kouluyhteisö
toimii ja sen arviointi

samaa mieltä
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63. B. Toteutuminen hyvin

64. A. Opettajien täydennys-
koulutuksen järjestäminen

samaa mieltä

64. B. Toteutuminen hyvin

65. Mitkä ovat mielestäsi rehtorin tärkeimmät tehtävät, kun koulussa tapahtuu muutoksia, kuten esimerkiksi
siirtyminen yhtenäiskouluun?
1. Tärkein

2. Toiseksi tärkein

3. Kolmanneksi tärkein

66. Mitkä tekijät mielestäsi vaikeuttavat rehtorin työtä eniten siirryttäessä yhtenäiskouluun?
1. Vaikeuttaa eniten

2. Vaikeuttaa toiseksi eniten

3. Vaikeuttaa kolmanneksi
eniten

67. Muita kommentteja omaan tai esimiehen työhön liittyen/ kommentteja yhtenäiskouluun tai muutokseen liitty-
en/muita kommentteja
Kommentit
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LIITE 4

Taulukko1 Organisaatiomuutosta kuvaavien muuttujien frekvenssit
Statistics

100 0 4,00 5 1 5

100 0 3,00 3 1 5

100 0 3,00 3 1 5

100 0 3,00 3 1 5

100 0 1,00 1 1 5

100 0 1,00 1 1 4

100 0 2,00 1 1 5

100 0 1,00 1 1 4

100 0 2,00 3 1 5

100 0

100 0 2,00 2 1 5

1. Opettajat
pystyivät
vaikuttaa
siihen, että
muutos
tapahtui
2. Opettajat
saivat
esimieheltään
riittävästi
tietoa
yhtenäiskoulu
un
siirtymisestä
3. Rehtorit
pystyivät
vaikuttaa
siihen, että
muutos
tapahtui
4. Rehtori sai
riittävästi
tietoa
yhtenäiskoulu
un
siirtymisestä
5. Kouluni
tulisi pitää
muutokset
mahdollisuuk
sina
6. Esimiehen
pitäisi olla
esimerkkinä
muutoksessa
7. Esimieheni
oli
esimerkkinä
muutoksessa
8. Esimiehen
pitäisi ohjata
opettajia
muutoksen
aikana
9. Esimieheni
ohjasi
opettajia
muutoksen
aikana
10.
Minkälaisissa
asioissa
olisin lisäksi
tarvinnut
ohjausta?
11.
Kokemukseni
yhtenäiskoulu
un
siirtymisestä

Valid Missing
N

Median Mode Minimum Maximum
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Taulukko 2 Organisaatiomuutosta kuvaavien muuttujien frekvenssit

Statistics

100 0 2,00 1 1 5

100 0 2,00 2 1 5

100 0 2,00 1 1 4

100 0 2,00 1 1 4

100 0 1,00 1 1 3

100 0 2,00 2 1 5

14.
Koululaisilla
pitäisi olla
portaaton
opinpolku
15. Portaaton
opinpolku
toteutuu
koulussani
16.
Käsitykseni
alakoululaiste
n
tyytyväisyydest
ä
yhtenäiskoulu
un
17.
Käsitykseni
yläkoululaiste
n
tyytyväisyydest
ä
yhtenäiskoulu
un
18.
Käsitykseni
rehtorin
tyytyväisyydest
ä
yhtenäiskoulu
un
19. Miten hyvin
siirtyminen
yhtenäiskoulu
un on
mielestäni
onnistunut

Valid Missing
N

Median Mode Minimum Maximum
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Taulukko 3 Organisaatiomuutosta kuvaavien muuttujien frekvenssit

Statistics

100 0 1,00 1 1 4

100 0 2,00 2 1 5

100 0 2,00 2 1 5

22. Olen
sitoutunut
työhöni myös
muutoksen
jälkeen
23. Opettajien
pitäisi opettaa
sekä ala- että
yläluokkia
24. Opettajat
opettavat sekä
ala-että
yläluokkia

Valid Missing
N

Median Mode Minimum Maximum

Taulukko 4 Organisaatiomuutosta kuvaavien muuttujien frekvenssit

N Mean Median Mode Minimum Maximum

Valid Missing
13. Olen tyyty-
väinen yhte-
näiskouluun

56 44 1,30 1,00 1 1 3

20. Palaisin
mielelläni van-
haan malliin 59 41 2,22 2,00 2 1 3

25. Haluan
opettaa sekä
ala- että ylä-
luokkia 52 48 1,67 1,50 1 1 3

26. Olen valmis
lisäkoulutuk-
seen voidakseni
opettaa sekä
ala- että ylä-
luokkia

98 2 1,59 1,00 1 1 3
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 Taulukko 5 Henkistä työhyvinvointia kuvaavien muuttujien frekvenssit

N Mean Median Mode Minimum Maximum

Valid Missing
27. Eri koulujen
välinen yhteis-
työ on tärkeää 100 0 1,39 1,00 1 1 4

28. Koulun
yhteistyö myös
muiden koulun
toiminnan
kannalta merki-
tyksellisten
tahojen kanssa
on tärkeää

100 0 1,26 1,00 1 1 4

29. Koulun ja
kodin välisen
yhteistyön
toimivuus on
tärkeää

100 0 1,03 1,00 1 1 2

30. Opetuspal-
velukeskuksen
pitäisi tukea
opettajia muu-
toksen aikana 100 0 1,30 1,00 1 1 3

31. Työyhtei-
söni ilmapiiri on
muutoksen
jälkeen ollut
hyvä

100 0 1,88 2,00 1 1 5

32. Ristiriidat
on muutoksen
jälkeen käsitel-
ty  avoimesti
työyhteisössäni 100 0 2,46 2,00 2 1 5

33. Työyhtei-
söni jäsenet
tuntevat yh-
teenkuuluvuut-
ta muutoksen
jälkeen

100 0 2,28 2,00 2 1 5
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34. Kaikkien
mielipiteitä
kunnioitetaan
työyhteisössäni

100 0 2,08 2,00 2 1 5

35. Kaikki
uskaltavat
tuoda esiin
omat ajatuk-
sensa

100 0 2,54 2,00 2 1 5

36. Työtoverit
tukevat toinen
toistaan

100 0 1,69 1,00 1 1 5

37. Työyhtei-
sössäni ei  ole
ilmapiiriä hei-
kentäviä

100 0 2,37 2,00 1 1 5

38. Ala- ja
yläkoulunopet-
tajat arvostavat
toisiaan

100 0 1,92 2,00 2 1 4

39. Ala- ja
yläkoulunopet-
tajien välinen
yhteistyö on
sujuvaa

100 0 2,31 2,00 2 1 5

40. Ala- ja
yläkoulunopet-
tajien välillä
vallitsee keski-
näinen luotta-
mus

100 0 2,04 2,00 1 1 5



132

Taulukko 6 Henkistä työhyvinvointia kuvaavien muuttujien frekvenssit

Statistics

100 0 2,00 1 1 4

100 0 1,00 1 1 4

100 0 1,00 1 1 4

100 0 3,00 3 1 5

100 0 1,00 1 1 5

100 0 1,00 1 1 4

100 0 1,00 1 1 5

100 0 1,00 1 1 5

100 0 2,00 1 1 5

100 0 1,00 1 1 4

41. Rehtori on
voinut
vaikuttaa eri
koulujen
väliseen
yhteistyöhön
42. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
yhteistyöhön
koulun
kannalta
merkityksellist
en tahojen
kanssa
43. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
kodin ja
koulun
väliseen
yhteistyöhön
44. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
siihen, että
opetuspalvelu
keskus tukisi
opettajia
muutoksen
aikana
45. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
työyhteisön
ilmapiiriin
46. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
ristiriitojen
käsittelyyn
47. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
yhteenkuuluvu
udentunteese
en
työyhteisössä
48. Rehtori on
voinut
vaikuttaa
siihen, että
työtovereita
tuetaan
49. Rehtorilla
on ollut
mahdollisuus
ehkäistä
kuppikuntien
syntymistä
50. Rehtori on
voinut
vaikuttaa ala-
ja
yläkoulunopett
ajien välisen
yhteistyön
sujuvuuteen

Valid Missing
N

Median Mode Minimum Maximum
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Taulukko 7 Koulun johtamista kuvaavien muuttujien frekvenssit

N Mean Median Mode Minimum Maximum

Valid Missing
51. A. Kokous-
ten ja neuvotte-
lujen valmistelu 100 0 1,34 1,00 1 1 4

51. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,84 2,00 1 1 4

52. A. Kokous-
ten ja neuvotte-
lujen johtami-
nen

100 0 1,33 1,00 1 1 4

52. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,84 1,00 1 1 5

53. A. Opettaji-
en sijaisjärjes-
telyt 100 0 1,43 1,00 1 1 5

53. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,61 1,00 1 1 5

54. A. Yhtey-
denpito ope-
tuspalvelukes-
kukseen

100 0 1,91 1,00 1 1 3

54. B. Toteu-
tuminen 100 0 2,12 2,50 3 1 5

55. A. Koulun
edustaminen
ulospäin

100 0 1,38 1,00 1 1 3

55. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,66 1,00 1 1 5

56. A. Ohjeiden
ja määräysten
selostaminen
opettajille

100 0 1,35 1,00 1 1 4

56. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,96 2,00 1 1 5

57. A. Koululai-
toksen kehityk-
sen seuranta 100 0 1,48 1,00 1 1 3

57. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,93 2,00 1 1 5

58. A. Koulun
toiminnan
arvioinnin ke-
hittäminen

100 0 1,42 1,00 1 1 4

58.
B.Toteutumine
n

100 0 1,89 1,50 1 1 5
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59. A. Työ-
rauhaongelmi-
en selvittely 100 0 1,44 1,00 1 1 4

59. B. Toteu-
tuminen 100 0 2,01 2,00 1 1 5

60. A. Opettaji-
en ja oppilai-
den keskinäis-
ten riitojen
selvittely

100 0 1,50 1,00 1 1 5

60. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,86 2,00 1 1 5

61. A. Opettaji-
en motivointi
kouluyhteisön-
sä kehittämi-
seen

100 0 1,59 1,00 1 1 5

61. B. Toteu-
tuminen 100 0 2,18 2,00 1 1 5

62. A. Koulun
johtamista
koskevan uu-
den tiedon
seuranta

100 0 1,48 1,00 1 1 5

62. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,92 1,00 1 1 5

63.
A.Yleiskuvan
luominen siitä,
miten oma
kouluyhteisö
toimii ja sen
arviointi

100 0 1,41 1,00 1 1 5

63. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,85 1,00 1 1 5

64. A. Opettaji-
en täydennys-
koulutuksen
järjestäminen

100 0 1,63 1,00 1 1 4

64. B. Toteu-
tuminen 100 0 1,98 2,00 1 1 5
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Taulukko 8 Koulun johtamista kuvaavien muuttujien frekvensseistä koottu paired sample t-testi

Paired Samples Test

-,510 ,969 ,097 -,702 -,318 -5,262 99 ,000

-,180 1,114 ,111 -,401 ,041 -1,616 99 ,109

-,210 ,868 ,087 -,382 -,038 -2,419 99 ,017

-,280 ,817 ,082 -,442 -,118 -3,425 99 ,001

-,610 1,081 ,108 -,825 -,395 -5,640 99 ,000

-,450 ,892 ,089 -,627 -,273 -5,046 99 ,000

-,470 ,870 ,087 -,643 -,297 -5,403 99 ,000

-,570 1,273 ,127 -,823 -,317 -4,477 99 ,000

-,360 1,097 ,110 -,578 -,142 -3,283 99 ,001

-,590 1,138 ,114 -,816 -,364 -5,185 99 ,000

-,440 ,880 ,088 -,615 -,265 -5,001 99 ,000

-,440 ,998 ,100 -,638 -,242 -4,408 99 ,000

-,350 1,158 ,116 -,580 -,120 -3,023 99 ,003

-,500 ,916 ,092 -,682 -,318 -5,461 99 ,000

52. A. Kokousten ja
neuvottelujen johtaminen
- 52. B. Toteutuminen

Pair
1

53. A. Opettajien
sijaisjärjestelyt - 53. B.
Toteutuminen

Pair
2

54. A. Yhteydenpito
opetuspalvelukeskuksee
n - 54. B. Toteutuminen

Pair
3

55. A. Koulun
edustaminen ulospäin -
55. B. Toteutuminen

Pair
4

56. A. Ohjeiden ja
määräysten
selostaminen opettajille -
56. B. Toteutuminen

Pair
5

57. A. Koululaitoksen
kehityksen seuranta - 57.
B. Toteutuminen

Pair
6

58. A. Koulun toiminnan
arvioinnin kehittäminen -
58. B.Toteutuminen

Pair
7

59. A. Työrauhaongelmien
selvittely - 59. B.
Toteutuminen

Pair
8

60. A. Opettajien ja
oppilaiden keskinäisten
riitojen selvittely - 60. B.
Toteutuminen

Pair
9

61. A. Opettajien
motivointi
kouluyhteisönsä
kehittämiseen - 61. B.
Toteutuminen

Pair
10

62. A. Koulun johtamista
koskevan uuden tiedon
seuranta - 62. B.
Toteutuminen

Pair
11

63. A.Yleiskuvan
luominen siitä, miten oma
kouluyhteisö toimii ja sen
arviointi - 63. B.
Toteutuminen

Pair
12

64. A. Opettajien
täydennyskoulutuksen
järjestäminen - 64. B.
Toteutuminen

Pair
13

51. A. Kokousten ja
neuvottelujen valmistelu -
51. B. Toteutuminen

Pair
14

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)


