
 

 

                                                                      
 

 

 

Koulutusjohtamisen aineopinnot 35 op 
Opetussuunnitelma on hyväksytty Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja 

psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.3.2017 

 

 

Koulutuksen lähtökohdat  

 

Koulutusjohtamisen instituutin perustehtävänä on kehittää kasvatus- ja koulutusalan 

johtajuutta niin, että alalla toimivat ihmiset ja yhteisöt voivat onnistua tehtävässään par-

haalla mahdollisella tavalla. Kasvatus- ja koulutusalalla toimivien ihmisten ja yhteisöjen 

tehtävänä on koulutuksen kautta rakentaa hyvää tulevaisuutta.  

 

Instituutin järjestämissä koulutusjohtamisen aineopinnoissa syvennetään osaamista kou-

lutusjohtamisen perusopintojen tai vastaavien muiden opintojen jälkeen. Opinnoissa 

perehdytään alan teorioihin, tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, ja kehitetään omaa henkilö-

kohtaista johtajuutta ja työyhteisöä. Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo työ-

kokemusta koulutusjohtajan, rehtorin, opetus-/sivistysjohtajan, opettajan tehtävistä tai 

opetushallinnon erityistehtävistä. 

 

Tulevaisuuteen suuntautuminen edellyttää kasvatus- ja koulutusalan johtajien koulutuk-

selta uudistavan oppimisen tunnuspiirteitä, joita ovat ennakointi ja osallistuminen. Uu-

distava oppiminen on kykyä ja halua nousta tulevaisuuden tasalle. Ennakointi merkitsee 

erilaisten mahdollisuuksien huomioonottamista, pohdintaa ja aktiivisuutta, tulevaisuu-

den rakentamista.  Osallistuminen merkitsee henkilökohtaista sitoutumista yhteisön tu-

kemiseen ja sekä yhteisön että omien tavoitteiden edistämiseen aktiivisella tavalla. 

 

Koulutusjohtamisen aineopinnot pohjautuvat tutkimustietoon ja opintokokonaisuuden 

suoritettuaan työelämässä olevalla opiskelijalla on valmiudet kehittää omaa ammatillista 

identiteettiään, asiantuntijuuttaan ja toimijuuttaan kasvatus- ja koulutusalan johtajana 

teorian tukemana. 

 

Koulutusjohtamisen aineopinnot rakentuvat lähijaksoista sekä itsenäisestä ja ryhmä- 

työskentelystä. Koulutuksen aikana työskennellään myös verkossa. Ajallisesti koulutus 

rakentuu kahden päivän lähijaksoista, joita on kahden vuoden aikana yhteensä 12 + va-

linnaiset opinnot. Lähijaksoilla opiskelu etenee pääosin yhtenäisenä ryhmänä esimer-

kiksi asiantuntijaluennoilla, joihin liittyy myös kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimis-

tehtäviä. Niin lähijaksoilla kuin verkossa asiantuntijaluentojen, kirjallisuuden ja oppi-

mistehtävien asioita prosessoidaan sekä kiinteissä tutoreiden johtamissa, että koostu-

muksiltaan vaihtelevissa pienryhmissä sekä yksilöllisenä työskentelynä. Työskentelyn 

ja oppimisen tukena käytetään digitaalisia työvälineitä. 

 

 



Avoin, toisia kunnioittava ja kuunteleva vuorovaikutus luo perustan yhdessä oppimisel-

le ja yhdessä ajattelulle sekä kokemusten jakamiselle, puhutaan dialogisuudesta. Ison 

ryhmän ja pienempien tutorryhmien ryhmäytyminen on keskeinen osa oppimisproses-

sia. Ihmisten tunteminen ja vuorovaikutus rikastuttavat oppimista ja mahdollistavat 

luottamuksen syntymisen. Tärkein osa oppimista on kuitenkin opiskelijan oma aktiivi-

suus, vastuu ja huolenpito omasta oppimisesta ja oman ammatillisen identiteetin kehit-

tämisestä. Sisäinen motivaatio ja halu oppia ovat perusedellytyksiä itseohjautuvalle ta-

valle opiskella ja oppia. 

 

Opinnot toteutetaan Jyväskylän yliopiston integratiivisen pedagogiikan näkemyksen 

mukaisesti. Tällöin opiskeltavia asioita tarkastellaan niin käsitteellisen, 

kokemuksellisen, itsesäätelyn kuin sosiokulttuurisen tiedon näkökulmista ja opiskelu 

sisältää sekä ajattelun ja toiminnan, oppimisen ja työn, kognition ja emootion että 

yksilöllisen ja yhteisöllisen oppimisen yhdistämistä toisiinsa.  

 

Opintokokonaisuuden opintojaksojen arvioinnin tehtävänä on tukea integratiivisen 

oppimisen toteutumista sekä opiskelijan oman ammatillisen identiteetin, 

asiantuntijuuden ja toimijuuden kehittymistä. Arvioinnissa korostuvat tietoa ja 

kokemuksia prosessoivat yksilö- ja ryhmätehtävät,  jotka arvioidaan asteikolla 1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutusjohtamisen aineopinnot 35 op 
 

Opintokokonaisuuden suoritettuaan työelämässä olevalla opiskelijalla on valmiudet 

kehittää omaa ammatillista identiteettiään, asiantuntijuuttaan ja toimijuuttaan kasvatus- 

ja koulutusalan johtajana teorian tukemana. 

 

 

KOUA1010 Ammatillinen identiteetti 3 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija 

- laajentaa näkemystään keskeisistä yksilöön, yhteisöön ja 

vuorovaikutukseen liittyvistä käsitteistä johtajuuden nä-

kökulmasta 

- syventää ymmärrystään yhteisönä toimimisen ja yhteisöl-

lisen oppimisen sekä dialogisuuden, mentoroinnin ja 

valmentavan otteen merkityksestä johtajuuden kannalta  

- pystyy kehittämään omaa ammatillista identiteettiään  

 

Sisältö Yksilö, yhteisö, vuorovaikutus, dialogisuus, mentorointi, 

valmentava ote 

  

Suoritustavat  Oppimistehtävät 

 

 



KOUA1020 Eettinen johtajuus 5 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija 

- ymmärtää eettisten kysymysten ja arvojen merkityksen 

oman ammatti-identiteetin rakentumisessa ja johtajuu-

dessa 

- pystyy erittelemään organisaation eettisen ilmaston piir-

teet ja johtamaan organisaation arvokeskustelua 

- osaa tunnistaa, analysoida ja tulkita aihealueeseen liitty-

viä ilmiöitä toimintaympäristössään 

 

Sisältö Aihealueen keskeiset käsitteet ja niiden sijoittaminen toimin-

taympäristöön.  

 

Suoritustavat Oppimistehtävät 

 

 

KOUA1030  Organisaatiot ja johtajuus 5 op 

 

Osaamistavoitteet  Opiskelija 

- ymmärtää toimintaympäristön vaikutukset organisaatioi-

hin ja johtajuuteen 

- osaa tarkastella analyyttisesti organisaatioita ja johtajuut-

ta 

- pystyy erittelemään käytännön johtamistilanteita eri nä-

kökulmista 

- kehittää valmiuksiaan toimia johtajana muutoksessa 

 

Sisältö Toimintaympäristön, organisaatioiden ja johtajuuden välis-

ten suhteiden sekä organisaatioiden ilmiöiden ja johtajuuden 

käytännön tilanteiden tarkastelu. 

 

Suoritustavat  Oppimistehtävät 

 

 

KOUA1040  Koulutuspolitiikka 3 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija 

- osaa eritellä koulutuspolitiikan synty-, toteuttamis- ja 

vaikutusmekanismeja 

- tuntee ja ymmärtää kasvatussosiologian peruskäsitteet ja 

näkökulmat 

- osaa yhdistää koulutuspolitiikan kasvatussosiologian nä-

kökulmiin  

 

Sisältö Kasvatussosiologia ja koulutuspolitiikka 

 

Suoritustavat Oppimistehtävät 

 

 



KOUA1050  Kasvatus- ja koulutusalan hallinto 5 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija 

- osaa yhdistää kasvatus- ja koulutusalan hallinnon kasva-

tussosiologian ja koulutuspolitiikan perusteisiin 

- päivittää tietonsa lainsäädännön ja hallinnon muutoksista 

- perehtyy ajankohtaisiin koulutusjohtajuuden erityisky-

symyksiin 

- kehittää käytännön osaamistaan talous- ja henkilöstöhal-

linnon johtajana (mm. yrittäjyys ja hanketalous)  

 

Sisältö Kasvatus- ja koulutusalan uudistukset ja erityiskysymykset, 

hallinnon ja talouden haasteet varhaiskasvatuksessa, perus-

opetuksessa, toisen asteen koulutuksessa, vapaassa sivistys-

työssä ja korkeakouluasteella. 

 

Suoritustavat Oppimistehtävät 

 

 

KOUA1060  Pedagoginen johtajuus ja johtamisen pedagogiikka 5 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija 

- osaa kehittää omaa pedagogista johtajuuttaan teorian tu-

kemana 

 

Sisältö Pedagogisen johtajuuden tutkimus, pedagogisen johtajuuden 

olemus, sisältö ja työkalut. Johtamisen pedagogiikka, dialo-

gisuus, mentorointi sekä tutkiva ja valmentava johtajuusote. 

 

Suoritustavat Oppimistehtävät 

 

 

KOUA1070  Praktikum 5 op 

 

Osaamistavoitteet Opiskelija 

- tunnistaa omat vahvuutensa ja kasvukohtansa johtajana 

- pystyy kehittämään omaa ammatillista toimijuuttaan 

valmentavalla otteella 

 

Sisältö Opintojaksolla nostetaan eri johtajuuden teemoja käsiteltä-

väksi käytännön johtamistilanteiden kautta valmentavalla ja 

työnohjauksellisella otteella. Opiskelijan johtajana kehitty-

mistä tuetaan dialogisen ryhmätyöskentelyn ja prosessoinnin 

kautta. Ryhmäohjaajana toimii rehtoritutori.  

 

Suoritustavat Ryhmäkeskustelut, oppimispäiväkirjat, e-tapaamiset 

 

 

KOUA1080  Valinnaiset opinnot 4 op 

Sovitaan tarkemmin opetusohjelmassa 


