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Strateginen elementti: Mitä johtaminen on?
I
II

Hoksaat suunnan, jota kohti haluat/haluamme/haluavat kulkea.
Vaikutat aktiivisesti siihen, että arjessa edetään kutakuinkin haluttuun suuntaan.

Vaikuttamisen keinoja ovat:
- tieto ja taito
= osaamisen hallinta ja kehittäminen
- toiminta
= palvelujen järjestäminen, toiminnan organisointi
- ongelmien ratkaisu
= arjen haasteet, ratkaisujen etsiminen
- tunne- ja vuorovaikutus = johtamisen ja vaikuttamisen ydin on juurikin tätä
- kaikki viestintä ja kommunikointi
- arviointi ja palaute
- oikeudenmukaisuuden toteutuminen
- palaverit, foorumit, päätöksenteko, kohtaamiset
- näkyvä ja näkymätön toiminta
- oma persoonasi (vääjäämättä)
Voiko tiedolla johtaa?
Tieto on enemmän asioiden hallintaa kuin itse johtamista.
Parhaimmillaan tietoa saatetaan onnistua käyttämään johtamisen apuna.
- vrt. Wiion 3. laki: ”Aina joku tietää Sinua itseäsi paremmin, mitä tarkoitit”
Entä loppuun kaluttu muutos?
Johtamisen eräs kulminaatiopiste on muutos, kun sitä tarvitaan.
Jo pelkkä paikallaan pysyminen edellyttää muutoksessa elämistä.
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Tiedät suunnan: Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen - miksi?

Visio

Tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on keskeinen rooli kaikkien lasten
hyvinvoinnin ja kehityksen voimavarana. Suotuisa kehitys lapsena
ennustaa tilannetta aikuisena:
- yleinen hyvinvointi
- mielenterveys
- mielekkäät ihmissuhteet
- motivaatio kehittyä ja oppia sekä työllistyä.

Teoria

Koti, päiväkoti, koulu ovat lapsen tärkeitä kehitysympäristöjä.
Kehitysympäristön vuorovaikutustilanteet, toimintatavat, sekä asenteet ja arvot
määrittävät lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tavoite

Vaikutetaan myönteisesti (koulun) toimintaan ja ilmapiiriin.
Kohdistetaan muutos syvällisesti ja monitasoisesti koko koulun toimintakulttuuriin.

Keinot

Vahvistetaan systemaattisesti viittä psykososiaalista perustarvetta toimintakulttuurissa:
- lämpimät ihmissuhteet
- kuulluksi tuleminen ja osallisuus
- selkeys ja ennakoitavuus
- osaamisen ja onnistumisen tuki
- ilo

Tulos

Muokattu toimintakulttuuri tukee tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä. Kaikkien.
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Vaikuttamisen keinot - tieto
Mitä tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat?
Tunnetaidot:
- tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen
- tunteiden säätely

Oma työpaikkasi: toimitaanko siellä näin?

Vastuun ja ongelmaratkaisun taidot:
- yhteisten sääntöjen noudattaminen
- toisten kunnioittaminen
- tavoitteen asettaminen
- sosiaalisen ongelman ratkaiseminen
Vuorovaikutustaidot:
- kuuntelu
- kertominen
- vuorottelu
- neuvottelu
- avun pyytäminen
Kysymys ei ole salatieteestä. Mutta miksi nämä asiat helposti tökkivät?
Miten näitä taitoja voidaan suomalaisessa kouluympäristössä harjoitella systemaattisesti?
THL:n taustatutkimus 2005-07: Systemaattista ohjelmaa ei ole eikä todettu olevan siirrettävissä muualta Suomeen.
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Vaikuttamisen keinot - ongelmanratkaisu
Miten luodaan systeemi tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi koulussa?
1. Tarve muutokseen nähdään toiminnan kaikilla tasoilla
- kulttuuriseen muutokseen tarvitaan kaikki tasot alhaalta ylös ja toisinpäin
2. Toiminnalliset ideat tulevat käytännön työn tekijöiltä
- kehitys syntyy kokeilujen kautta – mikä toimii – mikä ei
3. Kokeilu ja kehittäminen perustuu vapaaehtoisuuteen
- pakko ei yleensä motivoi
4. Kokeilijoille tulee antaa resurssia
- aikaa suunnitella, kokeilla ja vaihtaa yhdessä kokemuksia
5. Kokeiluun liittyvien havaintojen dokumentointi ja raportointi
- anna muiden kuin kokeilijoiden tehtäväksi

6. Kokeilu on pudotuspeliä: vain parhaat ideat pääsevät jatkoon
ja yksityiskohtaiseen tarkasteluun:
- miten temppu tehdään, jotta se toimisi kaikilla?
- mikä on tempun juju?
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Vaikuttamisen keinot - ongelmanratkaisu
Miten luodaan systeemi tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi koulussa?
Yhteispeli-hanke Ylöjärvellä 2007-2015
- 7 opettajaa ja 4 rehtoria kehitteli ja kokeili tvv-käytänteitä luokissaan ja työyhteisössään
- kokeilua fasilitoi erillinen hanketyöryhmä (kauden aikana 11 työntekijää)
- parhaita menetelmiä testattiin Raisiossa ja Vantaalla (arviointitutkimus)
- kehittämistyöhön osallistui hankkeen aikana n. 40 henkilöä
- kokonaisbudjetti n. 4 500 000 €
- hankkeen rahoittajat: OKM, THL, Ylöjärven kaupunki
Hanke tuotti 26 konkreettista ja tutkittua käytännettä
- luokkatyöskentelyyn (sovellettavissa varhaiskasvatukseen)
- kodin ja koulun yhteistyöhön
- toimintakulttuurin kehittämiseen
- työyhteisön kehittämiseen
- esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön
- opaskirja, teoriatausta omana kirjanaan
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Vaikuttamisen keinot – toiminnan organisointi
Ylöjärven päätös kuntakohtaisesta painotuksesta:
Ylöjärvellä perusopetuksen kaikilla 1, 2, 7 ja 8 – luokilla
on viikossa yksi oppitunti tunne- ja vuorovaikutustaitojen
harjoittelua.

Tunnit on lisätty valtakunnallisen minimituntijaon päälle.
Oppitunteja pitävät ko. luokanopettajat/luokanvalvojat.
TVV-tunneille on laadittu erillinen opetussuunnitelma.

https://peda.net/yl%C3%B6j%C3%A4rvi/opetussuunnitelma
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Vaikuttamisen keinot – tieto ja taito
Osaamisen kehittäminen
Ylöjärvellä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
henkilöstöä on koulutettu systemaattisesti
Yhteispeli-käytänteisiin n. viisi vuotta.
Koulutusohjelma:
- opettajille oma ohjelma
- rehtoreille oma ohjelma
- koko työyhteisölle oma ohjelma
Kaikki 1,2, 7 ja 8-luokkien ko. opettajat ovat
saaneet tai saavat koulutuksen.
Kouluttajat ovat hankkeen kehittämistyössä
mukana olleita opettajia. Tällä hetkellä he
toimivat myös Yhteispelin valtakunnallisina
kouluttajia (Niilo Mäki – instituutissa).
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Vaikuttamisen keinot - ongelmanratkaisu
Implementointi (käyttöön ottaminen) ja diffuusio (uuden käytänteen leviäminen)
Yhteispelin ideologia uuden käytänteen levittämisestä:
1. Ihmisen suhtautuminen muutokseen vaihtelee
- viisi ”nopeusluokkaa”, enemmistö hitaita omaksujia
- rohkelikot vs. jäärät
- älä pakota hitaita muutokseen
2. Muutoksen haasteet realisoituvat ennen tuloksia = muutoskuilu

3. Muutos aiheuttaa vaivaa – se häiritsee oleilua mukavuusalueella
4. Vanha kulttuuri muokkaa uutta tapaa enemmän kuin uusi vanhaa
- alussa on noudatettava kokeilukuria ja manuaalia – ei muuten nähdä tuloksia
- kun käytänne on opittu ja tajuttu, se saa muuttua dynaamiseksi
- tuunaa käytännettä vasta sitten, kun osaat alkuperäisen

5. Kriittinen viestintä keskittyy herkästi muutoskuilukokemuksiin. Vaara!
6. Tue avoimesti rohkeita kokeilijoita
- muutoksen alku on hidas – näe muutoskuilun yli!
- jos kaikki menee putkeen, lopussa sosiaalinen paine viimeistelee lopputuloksen
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Tilanne nyt?
Edellä kerrottu on toteutunut – myös
vastoinkäymiset.
Käyttäjien kokemukset antavat vahvaa
uskoa asialle.
Kun teet hyvää, usko sen
vaikuttavuuteen. Älä kompastu
yliakateemisuuteen.

KIITOS!
matti.hursti@ylojarvi.fi
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