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Kehitämme 
opettajien osaamista 

• Olemme kehittäneet perehdytystä järjestämällä mm. 

uusille toimialan opettajille ”uuden opettajan päivän”, joka 

sai erinomaista palautetta

• Tarjoamme monipuolista pedagogista 

täydennyskoulutusta, jota suunnitellaan verkostomaisella 

työskentelyllä yhdessä palvelukokonaisuuksien kanssa 

esimerkiksi:

• Erityistä tukea tarvitsevien opetukseen

• Kielten opetuksen kehittämiseen ja laajentamiseen

• Digitalisaatioon
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Pedagoginen kehittäminen

• Lähtökohtana on koulun innostus ja halu 

kehittää toimintaansa.
• tehdään yhdessä opettajien kanssa

• Painopisteet perustuvat opetussuunnitelmaan 

ja kaupungin strategiaan. 

• Kehittämishankkeiden toimintatapaa on 

kehitetty siten, että asiantuntijat tulevat kouluille 

työskentelemään yhdessä opettajien ja 

oppilaiden kanssa.

• Tavoitteena on tuottaa käytännön työvälineitä 

opettajien arkeen 
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Yhteisöllisyys ja 
yhteisöllinen 
oppiminen

Tulevaisuuden 
taidot

Laaja-alainen 
osaaminen

Oppijan 
osallistuminen 
ja osallisuus

Oppimisen 
kaikkiallisuus

Koko kaupunki 
oppimis-

ympäristönä 

Oppimisen uudistamisen kulmakivet 
perustuvat opetussuunnitelmaan

Teknologia mahdollistaa uudenlaisen opetuksen.



Opettajaverkostoja

• Asiantuntijaopettajien verkoston tehtävänä on vahvistaa 

pedagogista osaamista ja mallintaa toimivia työvälineitä.

• Asiantuntijaopettajat järjestävät työpajoja ja koulutuksia, 

vierailevat kouluilla, tuottavat materiaalia jne.

• Tutoropettajat toimivat vertaistukena ja -kouluttajina 

kouluissa, edistävät mm. opetuksen digitalisaatiota, 

työyhteisöjen osaamisen ja yhteisopettajuuden 

kehittämistä

• Oppilaskunnan ohjaavien opettajien verkosto koordinoi 

oppilaiden osallisuustoimintaa kouluissa ja toimii 

vertaistukena

• Opo-verkosto vahvistaa oppilaan ja opiskelijan ohjauksen 

yhteisiä käytänteitä ja rakenteita  kaupungissa 

peruskoulusta toisella asteelle
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Hyvien käytänteiden jakaminen

• Helsinki oppii -sivusto
-joka kuukausi palkitaan yksi pedagoginen 

innovaatio

• Helsinki Education Week 4.11.- 8.11.19
• www.helsinkieducationweek.com

• Alueelliset kehittämispäivät

• PopUp koulu Oodissa syksy 2019
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Esimerkkejä opettajien kanssa 
tehdystä kehittämistyöstä

• Oppimisympäristöt ja maker-toiminta
• mallinnettu MakerSpace-tiloja

• toteutettu useita yhteisiä työpajoja kouluilla opettajille ja 

oppilaille

• tuotettu opas MakerSpace toiminnasta

• Tulevaisuutta tekemässä- pajat Oodissa
• Ohjeet ja mallinnus MakerSpace- toteuttamisesta Oodin 

tiloissa ja välineillä (pysyvä yhteistyömalli)

• Ilmiöpohjaisen oppimisen työpajat kouluilla
• Ilmiömäisen oppimisen kortit viikolla 44

• Käytännön askeleet opettajalle ja oppijalle 

ilmiöpohjaisen opiskelujakson toteuttamisesta ja 

arvioinnista
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Tuokioita työpajoista ja kouluista
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Kunta10-tuloksia 2018, perusopetus



Teemme yhdessä työtä 
opettajien hyvinvoinnin 
edistämiseksi 
- opettajien Kunta10 -tulokset huomioiden 

• Johdamme työkykyä ennakoivasti

• Työkykyjohtaminen on esimiestilaisuuden aiheena jokaisessa 

palvelukokonaisuudessa 

• Tuemme esimiehiä toimimaan yhteisen työkykyjohtamisen 

mallin mukaisesti 

• Toteutamme esimerkiksi vertaismentorointia (aloitteleville 

opettajille) ja työn imu -ryhmät (yli 55 vuotiaille) 

• Ennakoimme ja hallitsemme työturvallisuusriskit 

• Työn vaarojen arviointi tehdään kaikilla toimialan työpaikoilla 

toimintakauden aikana

• Järjestämme turvallisuuskoulutuksia työyhteisöille

• Turvallisuuspoikkeamat ja toimenpiteet käsitellään 

säännöllisesti (työyhteisöissä, alueittain, 

palvelukokonaisuuksittain, toimialalla).

• Järjestämme Mapa -koulutuksia (haastavan käyttäytymisen 

ehkäisy ja hallinta) ja Hetipurku –koulutuksia (työpaikan 

henkinen ensiapu) opettajille
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Palkitsemme 
opettajia

• Opettajien palkitsemiseen on Kaskossa 

erinomaiset mahdollisuudet
• Kertapalkitsemiseen varattu rahaa joka 

koululla

• Tulospalkkiojärjestelmän piirissä on koko 

henkilöstö
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Kehitämme yhdessä johtamista ja 
esimiestyötä 

• Kaskossa on yhteisesti tunnistettu johtamisen 

kulmakivet: eettinen johtajuus, osaajien johtaminen 

ja asiakaslähtöisyys. Näiden keskiössä on 

vuorovaikutteinen johtajuus. 

• Suurten koulujen johtamisrakenteita on 

uudistettu ja vahvistettu johtamisresurssia.

• Yhteistoimintarakenteita on kehitetty yhdessä
henkilöstöjärjestöjen kanssa ja panostettu 

vuorovaikutteisiin yhteistoimintafoorumeihin.
• Jokaisessa työyhteisössä yhteistoimintavastaava 

ja esimies parina 

• Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 

kanssa säännölliset tapaamiset ja hyvä 

keskusteluyhteys
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Toimintatapamme

OppienKokeilevasti

Yhdessä

Stadissa 

oppii
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