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Teemahaastattelurunko ja kysymykset
Haastattelurunko
Haastattelun runko sisälsi samoja teemoja kuin varjostusaineisto. Kysymysten asettelu,
järjestys ja määrä oli jokaisella rehtorilla erilainen riippuen muun muassa siitä kuinka
laajasti rehtorit kysymyksiin vastasivat. Joistakin aihepiireistä ei tarvinnut lisäkysymyksiä tehdä, koska vastaus tuli ilmi jonkun toisen aihepiirin yhteydessä. Haastattelukysymykset käsittelivät seuraavia aihepiirejä.
 strategiat  vaikein – onnistunein tilanne johtamisessa  henkilökunnan motivointi – vuorovaikutus  visiointi  johtajuuden jakaminen – yhteistyö
 verkostoituminen  rajoitukset/itsenäisyys  oma jaksaminen – kannusteet – tunnetaidot  ajan/tiedonhallinta –

Haastattelukysymykset
Rehtori A
Miten käsität sanan strategia?
Onko sinulla tällaisia sisäänrakennettuja keinoja, joilla käsittelet tilanteita.
Pystytkö kuvittelemaan jonkin tilanteen, jossa olet onnistunut. Millä alueella johtamiessa koet onnistuneesi? Ja miksi?
Miksi alaisesi kokevat sinut niin turvallisena ja luottavat sinuun. Miten se näkyy käyännössä?
Millaisilla keinoilla sitoutat/motivoit opettajasi työhön? Miten innostat heidät tekemään työnsä hyvin?
Miten huolehdit siitä, että opettajat pysyvät ”ajan hermolla”. Missä koulu menee ja
mitkä ovat tavoitteet?
Onko teillä siis kiinteä kokousaika viikoittain? Onko tiimityötä sen lisäksi?
Mihin haluat koulua kehittää? Visio?
Millaisia sidosryhmiä sinulla on?
Millaisia strategioita sinulla on avoimuuden suhteen?
Kun ajattelet niitä paineita, joita työhösi kohdistuu viraston, vanhempien, opettajien,
oppilaiden ym. taholta, niin tunnetko kuitenkin olevasi vapaa/itsenäinen kehittämään
kouluasi?
Oltiinko 10 vuotta sitten vapaampia/itsenäisempiä kuin nyt?
Miten huolehdit omasta osaamisestasi? Mistä saat apua?
Verkostoituminen?
Minkälainen henkilöstöstrategia? Miten seuraat?
Minkälainen arviointimenetelmä sinulla on? Miten arvioit oman koulusi arkipäivän

toimintaa?
Miten itse pysyt ajan hermolla?
Miten pärjäät lisääntyneen työtaakan kanssa? Miten jaksat 20 vuotta eteenpäin?
Miten hallitset kaaostunnelman koulupäivän aikana?
Miten hallitset tietotulvaa? Miten pystyt ohjaamaan opettajiasi tiedon hallinnassa ja
välittämisessä.
Sanot, että perustehtävä on opettaminen. Missä on määritelty, mitä se opettaminen on.
Mikä on ollut rajuin tilanne, mihin olet rehtoriutesi aikana joutunut
Mikä on suurin nautinto tässä työssä? Mistä saat kipinää?
Rehtori B
Tunnetko olevasi vapaa kehittämään kouluasi ja tuomaan omia arvojasi arkityöhön.
Miten rajoittaminen tapahtuu?
Miten erotat työssäsi hallinnon ja koulun arjen.
Sait siis itse valita kaikki työntekijäsi?
Miten motivoit henkilöstöäsi tekemään työnsä hyvin?290 Anne Karikoski
Miten tehdään yhteistyötä?
Oliko tämä se vaikea juttu, jota pyysin sinua miettimään.
Missä onnistut parhaiten?
Oliko teillä yhteinen näkemys siitä, minkälaisen koulun te haluatte rakentaa ja miten.
Miten olet verkostoitunut?
Miten hallitset räjähdysmäisesti lisääntynyttä tiedon määrää?
Miten jaat aikasi? Miten saat ajan riittämään?
Rehtori C
Nykyjohtajuuden haasteita?
Mitä muita strategioita sinulla on?
Miten olet jakanut johtajuutesi? Onko sinulla johtoryhmä apunasi?
Mikä sinua kannustaa? Mikä saa sinut tekemään töitä?
Mikä on ollut rajuin tilanne rehtoriutesi aikana?
Sanoit olevasi nopea päätöksentekijä. Miten pystyt siihen? Millä keinolla?
Miten motivoit henkilökuntaasi?
Rehtori D
Mihin olet kouluasi kehittämässä? Millainen strategia?
Miten teet yhteistyötä alueen kanssa?
Tunnetko olevasi vapaa kehittämään tätä kouluasi?
Millä tavoin itse saat kannustusta?
Millaisia pärjäämiskeinoja? Miten jaksat?
Miten olet verkostoitunut?
Miten motivoit henkilökuntaasi?
Millaisia rajoituksia kohtaat työssäsi?
Mikä on ollut vaikein tilanne ja mikä on taas ollut sellainen mikä on onnistunut.

Rehtori E
Miten johtaminen on mielestäsi muuttunut viimeisten 10 vuoden aikana?
Millaisia taitoja tarvitset pärjätäksesi?
Miten hallitset sitä tietomäärää, joka kansliaasi virtaa. Miten kaikki strategiat yms.
pysyvät ”hyppysissäsi”?
Voisitko täsmentää sitä, mikä on työssäsi tärkeintä?
Ajatteletko, että tämä lapsen hyvinvointi ja oppiminen voisi olla sinun visiosi.
Luuletko, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa opetuksen laatuun.
Tunnetko olevasi vapaa kehittämään tätä visiotasi? Mikä sinua rajoittaa tämän vision
toteuttamisessa?
Miten olet verkostoitunut? Keneltä kysyt neuvoa?
Mikä estää sinua toimimasta niin kuin haluaisit?
Millä tavoin motivoit opettajiasi?
Miten rakennat yhteistyötä?
Onko tämä yksi keino parantaa opettamisen laatua?
Miten arvioit koulusi toimintaa?
Miten arvioit omaa työtäsi/itseäsi?Liitteet 291
Saatko paljon palautetta toiminnastasi?
Millaisia pärjäämiskeinoja sinulla on? Miten pärjäät/jaksat?
Mikä on ollut vaikein tilanne, jonka olet työssäsi kohdannut.
Missä olet onnistunut hyvin? Mitä teit? Mitkä tilanteet hallitset hyvin?
Päivän aikana joudut tekemään nopeita päätöksiä ja ratkaisuja erilaisetn asioitten suhteen. Miten niistä selviät?
Tunnetko alueesi tarpeet? Kuinka paljon teillä on alueellista yhteistyötä?

