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Kipinöitä…

• organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, 
suureen ja hierarkkiseen

• globaali näkökulma: kilpailutekijänä 
osaaminen ja sen kehittäminen

• tiedon rooli osaamisen kehittämisessä

• opetussuunnitelmat muuttuneet: valta ja 
vastuu siirtynyt enemmän koulutuksen 
järjestäjille

• koulutuksen ensisijainen tavoite: opiskelija 
työllistyy



Epämääräinen käsite

• Pedagogiikan johtamista

– pedagogisten toimintojen 
johtamista

– koulun organisaation ja 
prosessien johtamista

• Pedagogisesti johtamista

– Päämäärät ja arvot 
pedagogisia

– johtamisen väline, eli tapa 
jolla johtamista toteutetaan

Suppea näkemys:
”koulun johtaja edistää  
opetustavoitteiden saavuttamista eli 
opetussuunnitelman toteutumista”
Hämäläinen (1986)

Syvällisempi  näkemys:
Johtaminen tukeutuu pedagogiikkaan ja 
oppimisnäkemykseen, sekä niiden osa-
alueisiin, kuten ihmiskäsitys, näkemys 
tiedosta, pätevyys, arvot, motivaatio ja 
laatu. Their (1994) 



Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

KJY ry Toiminnan painopistealueita:
• pedagogisen johtamisen käsitteen määritteleminen ja sen asema 

koulutusorganisaation johtamisen erityisenä asiantuntijatehtävänä
• koulutuksen järjestäjien palvelukyvyn vahvistaminen pedagogisen 

johtamisen keinoin
• pedagogiikan mahdollisuudet työelämässä tarvittavien toimintatapojen 

tukemisessa
• pedagogisen osaamisen ja uuden opettajuuden/opettajan roolin haasteet 

pedagogiselle johtamiselle
• pedagoginen johtaminen opettajan työn tukena

Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry -> 1.1.2011 AMKE ry

Yhdistyksen jäsenkenttä koostuu isoista, pienistä ja erilaisista koulutuksen järjestäjistä, 
joita ovat esimerkiksi koulutuskuntayhtymät, kunnat, osakeyhtiöt tai säätiöt. 
Yhdistyksellä on 75 jäsentä, joissa opiskelee yli 90 % ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoista.



Johtaminen vs. oppimiskäsitys

• Salmimies (2001) 
pedagoginen johtaminen
– yhteistyö- ja 

vuorovaikutustaitoja

– kokonaisvastuuta laadusta

– Ihmistenjohtamista

– kannustavan palautteen 
antaminen

– työntekijöiden 
arvostaminen

– muutosten johtaminen

• Kauppinen (2007) 
Sosiokonstruktivistinen 
oppimisnäkemys
– korostetaan vuorovaikutusta ja 

sosiaalisia suhteita

– sisäinen motivaatio ja 
itseohjautuvuus

– sisäinen ja ulkoinen reflektio

– identiteetin kehitys ja 
arvopäämäärien hahmottaminen

– oppiminen toteutuu tietyssä 
sosiokulttuurisissa konteksteissa 
esim. työpaikalla



Taipale (2004) esimiehen vaatimukset 
prosessiorganisaatiossa







Tutkimus / kehittämistehtävä?

• Työelämän palautejärjestelmän kehittäminen  
opetuksen suunnittelun tueksi osana 
pedagogisen johtamisen tukijärjestelmä II-
asteen (sähköalan) ammatillisessa 
koulutuksessa 

• Näkökulma: työpaikka, oppilaitos, oppilas, 
opettaja
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