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Koulutusjohtamisen instituutti 

Perusopinnot (25 op) 1996 

Instituutin asema 1999 

Aineopinnot (35 op) 2000 

Jatko-opinnot (240 op) 2002 

International Symposium for Educational Reform (ISER) 2005 

Erityiset aineopinnot (35 op) sivistysjohtajille 2007 

Kansainvälinen maisteriohjelma (120 op) 2007 

Post doc tutkimus 2008 

Kansainvälinen online MBA 2009 (80 op, nyt nimellä MEd) 

Järjestelmällinen täydennyskoulutus 2011 

Kansainväliset kehittämisprojektit 2011 

Vakinainen asema instituuttina Jyväskylän yliopistossa 2012 

Varhaiskasvatuksen johtamisohjelma 2012 

Koulutusjohtamisen professuuri 2014 

Suomenkielisen nimen muutos vastaamaan englanninkielistä 2015 

(Risku, 2015) 
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Rehtorin työnkuva, kelpoisuus ja koulutus 

Jokaisella oppilaitoksella on oltava toiminnasta vastaava rehtori 

Tarkempi työnkuva määritetään paikallisesti johtosäännössä 

Tulevaisuuden painotukset 

Työnkuva määritellään suhteessa toimintaympäristön johtamisresurssiin 

arjen johtaminen, muutosjohtaminen, henkilöstöjohtaminen, oma 

kehittyminen, pedagoginen johtaminen, jaettu johtaminen 

Rehtorilla on oltava ao. koulumuodon opettajan kelpoisuus sekä 

opetushallinnon tutkinto (15 op) TAI 

yliopistolliset opetushallinnon ja oppilaitosjohtamisen opinnot (25 op) TAI 

muuten osoitettu opetushallinnon kokemus 

Tulevaisuudessa lisäksi 

johtamisopinnot kaikille 

myös apulais- ja vararehtoreille rehtorin kelpoisuusehdot 

Rehtorien koulutus 

Tänä päivänä tilkkutäkki 

Tulevaisuudessa 

koulutusjohtamisen opintoja opettajien peruskoulutuksessa 

täydennyskoulutuksen moduleista rehtorin pätevyys opettajan uralla 

täydennyskoulutusmodulit rehtoreille uran eri vaiheille 

 
 

(Opetushallitus, 2013) 

(Risku, 2015) 
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European Policy Network on School Leadership 

Oppilaitosjohtamisella oikeudenmukaisuutta oppimiseen 

 

Oppilaitosjohtamisen toimintaympäristön kehittäminen 
Oppilaitoksen autonomia 

Jaettu johtajuus 

Yhteisvastuu oppilaitoksista 

Oppilaitosjohtamisen osaamisen kehittäminen 
Oppilaitosjohtamisen koulutus 

Opettajajohtajuus 

Yhteistyö 

Oppilaitosjohtamisen koulutuspolitiikan kehittäminen 
Koulutuspolitiikan tehtävä 

Koulutuspolitiikan arviointi 
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http://toolkit.schoolleadership.eu/   

http://toolkit.schoolleadership.eu/
http://toolkit.schoolleadership.eu/
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Erikoistumiskoulutus 

OKM:n pyrkimys jäntevöittää ammatillista kehittymistä 
Korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo 

työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja 

erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. 

Osallistujilta voi periä korkeintaan 120€ / opintopiste 

Erikoistumiskoulutuksia toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut.  

Koulutukset pitää suunnitella korkeakoulujen yhteistyönä 

Korkeakoulujen vararehtorikokoukset vastaavat koordinoinnista 

 

Kasvatus- ja koulutusalan johtamistehtävien erikoistumis-

koulutusten tarpeen kartoittamisen ja suunnittelun hanke 
Tilanteen kartoitus ja suunnitelmien laatiminen 

Mukaan sekä hallinnon, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen että 

elinkeinoelämän edustajia 

Aloitus tammikuu 2016 ja ensimmäiset suunnitelmat lokakuu 2016  
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