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Mistä näitä hankkeita 

tupsahtaa- miten 

Helsingin strategia 

liittyy minuun työn-

tekijänä, kuka sen 

keksii ja miksi 
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Helsingin kaupungin työntekijät toteuttavat 
perustyössään kuntalaisten tarvittavia tasokkaita 
palveluita. Meitä hoidetaan, opetetaan, koulute-
taan, luodaan liikunta ja – kulttuurikokemuksia ja 
tarjotaan työtä sekä osallistumismahdollisuuksia.

Kaupunkilaisilta halutaan näkemyksiä, vinkkejä, 
ehdotuksia kaupungin kehittämiseksi. Tarjottuun ei 
tarvitse tyytyä, vaan palveluita, ympäristöä halu-
taan kehittää jatkuvasti yhä toimivammaksi, jotta 
olisimme tyytyväisempiä, terveempiä, osaavampia 
ja onnellisempia tässä kaupungissa. 

Työntekijöiden näkemyksiä kuullaan monella 
tasolla- työpaikoilla, toimialoilla, kaupungin joh-
dossa, luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettu-
jen kautta.

Näistä lähtökohdista tehdään kaupunkiin strategia.

Neljän vuoden välein kaupungin toiminnalle ase-
tetaan tavoitteet valtuuston päättäminä ja niiden 
vaikutukset näkyvät jokaiselle kaupunkilaiselle ar-
jessa ja työssä. Tällä valtuustokaudella Helsinkiä 
halutaan kehittää mm. seuraavasti: 
1.  Helsinki on maailman toimivin kaupunki 
2.  Pidämme jokaisen lapsen ja nuoren mukana ja 

ehkäisemme syrjäytymistä 
3.  Helsinki on maailman vaikuttavin paikka oppia.
4.  Helsinki on liikkuva ja terveellinen kaupunki kai-

kille.

Näitä tavoitteita toteutetaan myös Kaskossa. Stra-
tegian vuoksi/ansioista meillä on liikkumisohjelmia 
niin oppijoille kuin työntekijöillekin. Mukana-ohjel-
ma koulunvalmentajineen on luotu Helsingin stra-
tegiaa tukemaan. Kielitietoisen oppimisympäristön 
vahvistaminen on ohjelmassa samasta syystä.

Tavoitteita koulutukselle ja kasvatukselle aset-
tavat muutkin tahot kuin kaupunki, kuten ope-
tushallitus. Vaikuttavin ja pitkäaikaisin niistä on 
tasa-arvohanke (PD-rahoitus) Sen vaikutuksia on 
tutkittu ja todettu, että se todellakin vähentää eri-
arvoisuutta ja parantaa oppimistuloksia. 

Harrastustoiminnan ulottaminen kaikille varal-
lisuudesta riippumatta mahdollistuu sekin OPH:n 
sekä kaupungin ylimääräisillä tuilla.

Työntekijät osallistuvat strategian toteuttami-
seen paitsi erinomaisella perustyöllään myös osal-
listumalla hankkeisiin. 

Moni kysyy: eikö näihin itsestään selviin tavoit-
teisiin voitaisi päästä ketterämmin ilman erillisiä 
hankkeita lisäämällä perusrahoitusta. Mitä mieltä 
sinä olet? Olisimmeko ilman kehittämishankkeita 
kiinnittäneet huomiota riittävästi lasten liikku-
misen lisäämiseen, harrastustoiminnan laajen-
tamiseen, kielitietoisuuteen, työyhteisöjen ilah-
duttamiseen liikuntatonnin muodossa, koulujen 
toimintaympäristöjen kehittämiseen kaikille sopi-
vammaksi oppia?

Moni kysyy myös: millä ajalla kehittämisteh-
täviä tehdään? Meillä ei ole muuta työaikaa kuin 
opetus ja siihen liittyvät työt sekä ys-aika. On sel-
vää, että jälkimmäistä tulee hyödyntää koko kou-
lua kehittäviin asioihin. Koska aika on rajallinen, 
myös tehtävät tulee mitoittaa sen mukaisesti. Pie-
net askeleet riittävät. 

 Hankemaailma näyttää tulleen jäädäkseen eri 
tahojen tavoitteiden saavuttamisen vauhdittami-
seksi. Parhaan hyödyn niistä saa, kun työyhteisöis-
sä keskustellaan mitä tukea koulu todella tarvitsee 
ja mikä hanke vastaa siihen parhaiten. Kun tarve ja 
hanke kohtaavat, ei voi olla syntymättä hyviä rat-
kaisuja. Kaskossa hankekoordinaatiota kehitetään 
ja hankkeisiin otetaan tehokkaammin mukaan 
opettajaverkostoja, sillä tarpeen ja toteutuksen 
asiantuntemus löytyy kouluista ja oppilaitoksista.

Hankkeet, joiden tuloksena ei synny koko kou-
lua/oppilaitosta aidosti kehittävää toimintaa, jää-
vät vaikuttavuudeltaan heikoiksi. Siksi hankkeiden 
takana tulisi olla riittävä osa koulun väestä ja hank-
keita rajallinen määrä kouluissa.

Opettajien tärkein hanke ei ole hanke, vaan jo-
kapäiväinen perustyö. Opettaja asettaa tavoitteet 
oppilaiden parhaalle oppimiselle ja hyvinvoinnille 
sekä omalle kehittymiselleen, jakaa osaamistaan ja 
oppii toisilta. Sekin riittää.
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