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1 Taustaa
Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelmaa vuosille 2018 - 2021 edeltävät
kahdelle edelliselle valtuustokaudelle laaditut kehittämissuunnitelmat. Edelliset kehittämissuunnitelmat
päättyivät vuonna 2017 ja niiden arvioinnissa voitiin nähdä, että asetetut kehittämistavoitteet saavutettiin
hyvin. Varhaiskasvatuspalvelujen edellinen kehittämissuunnitelma noudatti sivistystoimen kehittämissuunnitelman rakennetta, täydennettynä varhaiskasvatuspalveluiden omalla visiolla ja missiolla.
Kehittämissuunnitelma rakentui neljän strategisen päämäärän ympärille. Näitä olivat elinvoimainen ja
kilpailukykyinen kaupunki, hyvinvoiva kuntalainen, palvelujen järjestäminen ja konserniohjaus sekä talous,
osaaminen ja henkilöstö. Opetuspalvelujen edellinen kehittämissuunnitelma oli kaksiosainen, josta
ensimmäinen osa käsitteli laadullista kehittämistä ja toinen osa rakenteellista kehittämistä. Taustalla oli
vuoden 2009 kuntaliitos, joka edellytti opetuspalvelujen toimintakulttuurin yhtenäistämistä ja
kehittämiskaudelle osui myös varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen
opetussuunnitelmauudistuksien valmistelu.
Opetushallitus suositti vuonna 2013 kuntia laatimaan osana kunnan strategiatyötä paikalliset opetustoimen
kehittämissuunnitelmat, joiden tavoitteet asetettaisiin valtuustokaudelle. Paikallisten tavoitteiden tulisi olla
linjassa valtakunnallisen kehittämissuunnitelmien ja kärkihankkeiden kanssa. Opetushallituksen ohjeistus ns.
KuntaKesun laadintaan on sivulla: http://www.oph.fi/kuntakesu.
KuntaKesu, KouluKesu ja OpeKesu muodostavat kehittämissuunnitelmien ketjun, jonka avulla vahvistetaan
kehittämisen yhtenäisyyttä. Opetushallituksen tukimateriaalissa paikallinen kehittämissuunnitelma on jaettu
neljään teemaan, joita ovat:
-

oppiminen
osaamisen kehittäminen
kestävä hyvinvointi
johtaminen

Kukin teema on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, joiden pohjalta kunta voi asettaa omat
kehittämistavoitteensa.
Kokkolan sivistyslautakunta päätti varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelman laatimisesta
29.8.2017 (§ 19).
Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2018 - 2021 perustuu
valtuustokauden kaupungin strategiaan 2018 - 2021 (kaupunginvaltuusto 13.11.2017 § 117) ja sivistystoimen
kehittämissuunnitelmaan 2018 - 2021, jonka valmistelu etenee samanaikaisesti. Kehittämissuunnitelma
toimeenpanee ylempien strategisten asiakirjojen tavoitteita yksilöiden ja aikatauluttaen niitä.
Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämisryhmään nimettiin sivistyslautakunnan edustajat,
ammattijärjestön edustajat, varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden johtavat viranhaltijat, sekä kattavasti
varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen edustajia. Kehittämisryhmä on
toiminut kehittämissuunnitelman valmisteluelimenä ja kokoontunut 5 kertaa lokakuun 2017 ja maaliskuun
2018 välisenä aikana. Kehittämissuunnitelman viimeinen käsittely on tehty lausuntokierroksen pohjalta.
Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma laaditaan yhteisesti koko vastuualueelle eli
varhaiskasvatukseen, esi- ja perusopetukseen ja lukiokoulutukseen, yhtenä kokonaisuutena. Se valmistellaan
yhteisenä suomen- ja ruotsinkielisille opetuspalveluille, kuten aiemminkin. Kehittämistoimenpiteiden
käynnistämisvaiheessa lautakunnan päätöksenteon lisäksi myös suomen- ja ruotsinkieliset jaostot päättävät
toimenpiteistä niiden toimivallan mukaisesti. Myös kehittämisen eteneminen ja seurantatiedot saatetaan
jaostojen tietoon.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelmat ja hallituksen kärkihankkeet sisältävät monia
kehittämistavoitteita, joita toimeenpannaan tämän suunnitelman avulla paikallisesti. Seuraavassa kaaviossa
on kuvattu paikallisen kehittämissuunnitelman asemaa valtakunnallisessa ohjausjärjestelmässä:

Kokkolan kaupungin
varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen
kehittämissuunnitelma

Kuvio 1. Opetuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma osana
koulutuksen ohjausjärjestelmää. Kokkolassa tätä sovelletaan myös varhaiskasvatuspalveluihin.

Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma on laadittu pääosin Opetushallituksen
antamien suuntaviivojen pohjalta ja se perustuu kaupungin strategisiin linjauksiin.
Varhaiskasvatuksen palvelutarve on kasvussa ja sen kehittymistä seurataan tiiviisti ja arvioidaan vuosittain.
Opetuspalvelujen palvelurakennetarkastelu on tehty Kokkolassa vuosina 2015 ja 2017. Valtuuston
päätöksien (§ 103 - § 108, 23.10.2017) mukaisesti palveluverkko tiivistyy ja se asettaa myös
kehittämistavoitteita palvelun laadun kehittämiseksi. Alaviirteen koulu lakkautetaan ja yhdistetään Lohtajan
kirkonkylän kouluun 1.8.2019. Kyrkbackenin koulu lakkautetaan ja yhdistetään Villan kouluun
lisärakennuksen valmistuttua 2019. Vitsarin ja Rödsön koulut lakkautetaan ja yhdistetään Chydeniuksen
kouluun koulurakennuksen valmistuttua 2019. Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikat yhdistetään ja
kaupunkikeskustan perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien palveluverkkoa uudistetaan. Oppilaiden määrä tulee
kasvamaan kun taas yksiköiden määrä vähenee.
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2 Kokkolan kaupungin strategia 2018 - 2021
”Kokkolan uutta kaupunkistrategiaa on valmisteltu tilanteessa, jossa kuntien toimintaympäristö on kovassa
myllerryksessä. Sote- ja maakuntauudistus, kuntatalouden haastava tilanne, palvelurakenteen muutokset
sekä alueen kilpailukyvyn ylläpitäminen ovat sellaisia kuntakenttää ravisuttavia muutostekijöitä, jotka
väistämättä velvoittavat pohtimaan tulevaisuuden kunnan roolia. Näiden lisäksi huomiotta ei voida liioin
jättää muita kaupungin toimintaympäristössä tapahtuvia kansallisia ja kansainvälisiä megatrendejä, kuten
digitalisaatio, globalisaatio ja kestävä kehitys, jotka vaikuttavat kaupungin toimintaympäristöön pidemmällä
aikavälillä.
Nämä muutostekijät velvoittavat pohtimaan, millainen Kokkola on tulevaisuudessa ja mitkä ovat niitä
tekijöitä, joista Kokkolan pian 400 -vuotinen menestystarina saa jatkossakin tuulta purjeisiinsa.
Kokkolan keskeiset kehitysmittarit ovat kansallisessa vertailussa erittäin hyvät – kaupunkitaloutta lukuun
ottamatta. Olemme olleet viimevuosina väestömäärältään tasaisesti kasvava kaupunki ja elinkeinoelämällä
on ollut hyvä vire tekemisissään. Positiivinen väestönkehitys on ollut omiaan vahvistamaan myönteistä
kehitystä, joka on edesauttanut kaupungin elinvoiman rakentamista.”
Strategian vision mukaan ”Kokkola on rohkeasti uudistuva, kestävän kehityksen kaupunki. Menestyksemme
perustuu sisäiseen yhtenäisyyteen, vastuulliseen taloudenpitoon ja linjakkaaseen päätöksentekoon.”
Strategiassa arvot kuvataan seuraavalla tavalla:
Rohkeus uudistua
Tulevaisuutta rakennettaessa haluamme olla rohkeasti uudistuva, kestävän kehityksen kaupunki.
Uusiutumiskyky edellyttää meiltä rohkeutta ajatella isosti, mutta toimia innovatiivisesti paikallisella tasolla.
Vastuuntunto ja vastuunkanto
Toiminnassamme kannamme vastuuta kunnan taloudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja kuntalaisten
hyvinvoinnista.
Kestävyys ja kunnioitus
Teemme päätöksiä linjakkaasti ja pitkäjänteisesti. Rakennamme tulevaisuuden kaupunkia taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.
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3 Sivistystoimen visio, missio ja toimintaa ohjaavat arvot
Sivistystoimen visio 2018 – 2021
Luomme yhdessä tulevaisuuden sivistystä ja hyvän elämän edellytyksiä.

Sivistystoimen missio 2018 – 2021
Sivistyspalvelut tuottavat oppimisen iloa, elämyksiä ja kestävää hyvinvointia sekä rakentavat
maakuntakeskuksemme menestystä.

Sivistystoimen toimintaa ohjaavat arvot 2018 – 2021
Arvot

Määrittely

Kaikille yhteinen
sivistyksemme

Sivistykselliset oikeudet takaavat tasavertaiset edellytykset
sivistyspalvelujen saatavuudelle. Kutsumme kuntalaisia osallistumaan
sivistyspalvelujen kehittämiseen, aktiiviseen osallisuuteen1 ja
tulevaisuuden sivistyksen luomiseen.

Sivistyspalvelumme
uudistuvat rohkeasti

Uudistuvat ja ajanmukaiset sivistyspalvelut2 kehittävät kulttuuriamme
ja kaupunkimme omaleimaisuutta sekä edistävät
maakuntakeskuksemme menestystä. Tulevaisuuden sivistys3 edistää
sosiaalista, kulttuurista ja ekologista kestävää kehitystä. Vastuu
tulevaisuudesta ohjaa valintojamme.

Sivistys on hyvän elämän
perusta

Sivistyspalvelumme luovat pohjan hyvälle elämälle, elinikäiselle
oppimiselle ja kehittymiselle. Ne tarjoavat mielenkiintoisia
mahdollisuuksia henkiseen kasvuun, taiteesta nauttimiseen ja sen
tuottamiseen sekä liikunnallisiin elämyksiin. Sivistyspalvelut edistävät
aktiivista elämäntapaa, vastuullista, osallisuutta sekä liikunnallisuutta
ja terveyttä.

1

Osallisuus sivistyspalveluissa merkitsee yksittäiselle kuntalaiselle tunnetta siitä, että hänellä on mahdollisuus
vaikuttaa sivistyspalveluihinsa ja osallistua itselle sopivalla tavalla toimintoihin, joilla hän voi kehittää itseään ja
elämänsä laatua. Osallisuus sivistykseen on keskeinen tekijä yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentumisessa.
2

Sivistyspalveluilla tarkoitetaan yksilön sivistyksellisien palvelutarpeiden kohtaamisen lisäksi myös yhteisöjen
tukemista sivistyspalvelujen tuottamiseen, kulttuuriin osallistamista sekä paikallisen kulttuuri-identiteetin
vahvistamista. Sivistyspalveluilla edistetään yksilöiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Niillä tuetaan
sukupuolten tasa-arvoa ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta. Sivistyspalveluilla vahvistetaan myös kaikkien kuntalaisten
hyvinvoinnin perustaa, perustaitoja ja yhteiskuntaan kotoutumista .
3

Tulevaisuuden sivistyksellä tarkoitetaan tässä asiakirjassa perinteisen sivistyskäsityksen laajentamista niin, että
sivistys edistää monialaisesti kestävää kehitystä ja kehittää tulevaisuudessa tarvittavia taitoja niin yksilöiden kuin
yhteiskunnankin hyväksi. Tulevaisuustaitoihin kuuluvat vastuuntunto ja vastuunotto niistä valinnoista, joilla on
vaikutuksia tulevaisuuden kehitykseen ja kestävän elämäntavan toteutumiseen. Tulevaisuustietoisuus on
maailmanlaajuisten ekologisten ongelmien takia entistä tärkeämpi osa sivistystä.
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4 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen strategiset tavoitteet, toimenpiteet ja arviointi
Kaupunkistrategian strategisessa näkökulmassa ”Houkuttava ja koukuttava kaupunki” määritellään yhdeksi
kaupunkitasoiseksi tavoitteeksi Kokkolan maineen nostaminen sivistyskaupunkina. Tämän toteutumiseksi on
määritelty kolme toimenpidettä, jotka ohjaavat suoraan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen
kehittämissuunnitelman strategisia päämääriä. Nämä toimenpiteet ovat:
- Laadukas opetus ja varhaiskasvatus, sopivat ryhmäkoot ja oppimista edistävät opetustilat
- Kasvun ja oppimisen polkujen vahvistaminen varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja aina toisen asteen
koulutuksen loppuun saakka
- Toisen asteen, ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen osaamista ja tutkimusta tukevan toiminnan
kehittäminen
Lisäksi kaupungin strategiasta nousee toimenpiteiksi:
- UNICEF:n lapsiystävällisen kuntamallin toteutus ja tunnustuksen saaminen
- Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen ja vahvistaminen sekä ennaltaehkäisevä toiminta lasten ja
nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi
- Liikunnan ja kulttuurin harrastaminen arjessa tehdään asukkaille helpoksi
- Toimintaprosessien uudistaminen hyödyntämällä digitaalisia väyliä asiakaslähtöisyyden parantamiseksi
Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimintasuunnitelmasta ja ministeriöiden ohjelmista strategisiksi
toimenpiteiksi nousevat
- Uusi peruskoulu -ohjelman jalkauttaminen
- Liikkuva koulu -ohjelman ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttaminen
- Kieltenopetuksen lisääminen ja monipuolistaminen
- Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tukeminen
Kokkolan varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut ovat mukana valtakunnallisessa Opetushallituksen
koordinoimissa kehittämisverkostoissa (Loisto, Majakka, Luke), jotka vahvistavat alueellista ja kansallista
kehittämistä.
Varhaiskasvatuksessa
ja
esiopetuksessa
toiminnan
arviointi
perustuu
Kokkolan
varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen toiminnasta vuosittain arviointia antavat lapset,
huoltajat, henkilöstö ja esimiehet. Arvioinnin kohteina ovat varhaiskasvatuksen aloittaminen, toteutuminen,
toiminta, henkilöstön koulutus ja kehittäminen sekä toimintasuunnitelma.
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa vuosittainen toiminnan arviointi perustuu Opetus- ja
kulttuuriministeriön laatimiin laatukriteereihin. Laatukriteerit tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida
koulutoimea koskevien päätösten lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikutuksia koulujen toimintaan.
Parhaimmillaan laatukriteereihin perustavan arviointitiedon avulla kyetään tunnistamaan havaittuja
koulutuksen epäkohtia ja korjaamaan niitä vuosittaisessa kuntien toiminnan ja talouden suunnittelun
kokonaisuudessa. Laatukriteerit koostuvat 13 laatukortista, joiden mukaan vuosittainen toiminnan arviointi
käytännössä toteutetaan. Kaikki laatukortit käydään läpi yhden valtuustokauden aikana (neljä vuotta). Näin
tulosten vertaaminen, kehittämistyön seuraaminen ja mahdollisten pitkäaikaisten trendien huomaaminen
onnistuu helpommin. Toiminnan arviointiin osallistuvat oppilaat, opiskelijat, opettajat, rehtorit,
koulunkäynninohjaajat ja huoltajat.
Esi – ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen lukuvuosisuunnitelmien arviointi toteutetaan vuosittain
lukuvuoden päätyttyä.
Lisäksi varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa tehdään ulkopuolista arviointia,
joista saatua arviointitietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.
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5 Kehittämiskohteet, toimenpiteet, aikataulut ja mittarit
5.1 Oppiminen
Nykytilan kuvaus
Kokkolan varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ovat uudistuneet ja
niiden toimeenpano kokonaisuudessaan ajoittuu kehittämissuunnitelman alkuvuosille. Kokkolassa on tehty
opetussuunnitelmatyötä monialaisessa verkostossa ja yhteistyössä eri sektoreiden kesken. Painopisteenä on ollut
yhtenäisyyden ja pedagogisen jatkumon vahvistaminen. Kokkolan suomalainen lukio toteuttaa Opetus- ja
kulttuuriministeriön myöntämää erityistä koulutustehtävää luonnontieteiden ja teknologian teemoilla 1.8.2018 alkaen.
Uudet opetussuunnitelmat perustuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppija on aktiivinen toimija. Oppiminen
tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppijoiden, opettajien ja kasvattajien sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen
kanssa. Varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien toimeenpanon rinnalla kehittyy myös arviointikulttuuri, jossa arviointi
nähdään osana oppimisprosessia ja toimintakulttuuria.
Uudet opetussuunnitelmat ovat tuoneet laaja-alaisen osaamisen kehittämisen tehtävän aina varhaiskasvatuksesta
lukiokoulutukseen saakka. Tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Laaja-alaisen osaamisen kehittymistä
tuetaan opetusta eheyttämällä, syväoppimisella sekä oppimisen alueita (varhaiskasvatussuunnitelma), monialaisia
oppimiskokonaisuuksia (esiopetuksen opetussuunnitelma, perusopetuksen opetussuunnitelma) ja aihekokonaisuuksia
(lukion opetussuunnitelma) toteuttamalla.
Oppimisympäristöjen kehittäminen perustuu tutkimustuloksille ja käytännössä kokeiltuihin ratkaisuihin.
Varhaiskasvatuksen ja koulujen oppimisympäristöjen kehittäminen etenee ajanmukaisten ja pedagogisesti toimivien
ratkaisujen mukaisesti. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden tulokset huomioidaan päiväkotien ja koulujen
peruskorjausten yhteydessä. Rakennushankkeiden yhteydessä laadittavissa pedagogisissa suunnitelmissa keskitytään
oppimisympäristöjen suunnitteluun siten, että ne mahdollistavat yhtenäisten oppimisympäristöjen luomisen
varhaiskasvatuksesta aina peruskoulun päättövaiheeseen saakka.
Oppimisympäristöinä ovat myös varhaiskasvatusyksiköiden ja koulurakennusten ulkopuoliset tilat, resurssit ja alueet,
joissa kokemuksellinen oppiminen korostuu. Näitä resursseja tarjoavat esimerkiksi museo-, kirjasto-, nuoriso-, kulttuurija liikuntapalvelut sekä seurakunnat, poliisi, järjestöt, yritykset ja muut lähiympäristön toimijat. Tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödynnetään oppimisen tukena ja mahdollistajana.
Varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen yhteistyötä toteutetaan mm. oppilashuoltotyössä, siirtymävaiheyhteistyössä ja
kodin ja koulun/varhaiskasvatuksen yhteistyössä. Yhteistyö eri yksiköiden välillä kaipaa vahvistamista ja hyvien
käytäntöjen jakamista entistä enemmän.

5.1.1 Pedagoginen jatkumo ja kehittyvät oppimisympäristöt

Tavoite
Tavoitteena on, että pedagoginen jatkumo ilmenee arjen toimintakulttuureissa ja oppimisympäristöissä rakentaen
lapsilähtöisesti yhtenäistä oppimisen polkua jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kasvun ja oppimisen jatkumo edellyttää
yhdessä tekemistä, ei vain yhteistyötä. Siirtymävaiheyhteistyötä on edelleen vahvistettava tavoitteellisesti. Kokkolassa
otetaan käyttöön UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet.
Yhteistoiminnallisuuden ja oppivan yhteisön toimintatavat ovat keskeisiä pedagogisessa jatkumossa. Jokaisessa
varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yksikössä toteutetaan yhteistoiminnallista
pedagogiikkaa.
Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen johtaa myös arviointikulttuurin muutokseen, jossa oppimisen ja
toimintakulttuurin arviointi toteutuu monipuolisesti osana oppimisprosessia. Tavoitteena on vahvistaa positiivista
kasvatusta ja opetusta sekä kehittää monipuolisia, toiminnallisia ja osallisuutta lisääviä työtapoja. Lasten ja nuorten
pystyvyyden tunnetta vahvistetaan auttamalla heitä tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan
itseensä. Tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen integrointi on suunniteltu joustavaksi yhtenäiseksi jatkumoksi
Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2018 - 2021
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varhaiskasvatuksesta lukion päättymiseen asti. Kielikasvatusta lisätään ja monipuolistetaan varhaiskasvatuksessa, esija perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa.
Tavoitteena on kehittää monipuolisia ja turvallisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat vuorovaikutusta,
toiminnallisuutta ja yhteistoiminnallista oppimista. Oppimisympäristöjen tulee tukea lasten ja nuorten ominaisia
tapoja toimia, tutkia ja oppia. Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa.
Oppimisessa hyödynnetään aktiivisesti yhteistyökumppaneiden tarjoamia mahdollisuuksia yksiköiden ja koulujen
ulkopuolella. Digitaalisten oppimisympäristöjen käytössä lähtökohtana on pedagogiikka, tasavertaisuus ja turvallisuus.
Toimenpiteet

Vastuu toimeenpanosta

Aikataulu ja arviointi

Kaikille yhteiset toimenpiteet
Päivitetään, hyväksytään ja viedään käytäntöön TVTsuunnitelma (vuosiluokkakohtaiset tavoitteet, tavoite
laitteiston osalta)

Kehittämistiimi, TVT-tiimi
ja TVT-vastaavat.

Toimeenpano 4/2021.
Arviointi: Lautakunnassa
hyväksyttävässä TVTsuunnitelmassa
päätetään
arviointikeinoista.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi: toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2019.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
lukuvuosisuunnitelmien
ja toimintasuunnitelmien
sekä toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2019.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
lukuvuosisuunnitelmien
ja toimintasuunnitelmien
sekä toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2019 ja 2020.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi: kansallisen
oppimistulosten
mittauksen yhteydessä
syksyllä 2018 ja keväällä
2020.
Toimeenpano 09/2018.
Arviointi: Unicefin
Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen saaminen.

Vahvistetaan positiivista pedagogiikkaa ja sitä tukevia
toimintamalleja.

Johtotiimit,
opetussuunnitelmavastaav
at, tutor-opettajat

Sovitaan siirtymävaiheyhteistyön moniammatillisesta
suunnittelusta ja käytänteistä yksiköiden välillä sekä jaetaan
hyviä käytänteitä.

Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä,
opetuspalvelujen
johtoryhmä, esimiehet,
opiskelijahuollon
johtoryhmä

Sisällytetään jokaiseen päivään säännöllisesti useita
toiminnallisia, aktivoivia ja liikunnallisia oppimistilanteita.

Rehtorit, esimiehet,
liikkuva koulu- vastaavat

Vahvistetaan lasten ja nuorten äidinkieltä/opetuskieltä
ruotsinkielisissä yksiköissä.

Rehtorit, esimiehet,
ruotsinkielisten
opetuspalvelujen johtaja,
varhaiskasvatustoimenjohtaja

Kehitetään varhaiskasvatuksessa ja opetuspalveluissa
lapsiystävällisen kunnan rakenteita, palveluita, toimintaa ja
ajattelutapoja UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallin
mukaisesti.
Varhaiskasvatuksen toimenpiteet
Kehitetään yksiköiden toimintasuunnitelmat pedagogisen
jatkumon työkaluiksi.

Kokkolan lapsiystävällinen
kunta koordinaatioryhmä,
esimiehet, kehittämistiimi,
johtoryhmät

Vahvistetaan lapsen osallisuutta
varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin kautta.

Esimiehet

Kehitetään kolmiportaisen tuen toimenpiteitä.

Esimiehet, konsultoivat
erityislastentarhanopettajat
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Esimiehet,
varhaiskasvatuksen
johtoryhmä

Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
toimintasuunnitelmien
arvioinnin yhteydessä
2019.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
toimintasuunnitelmien
arvioinnin yhteydessä
2019 ja 2020.
Toimeenpano 01/2019.
Arviointi:
toimintasuunnitelmien
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arvioinnin yhteydessä,
konsultoivien
erityislastentarhanopett
ajien arviointi 04/2020.
Esi- ja perusopetuksen toimenpiteet
Mahdollistetaan esi- ja perusopetuksen henkilöstön
yhteistyö esi- ja perusopetuksen pedagogiikan
kehittämisessä.

Esimiehet, rehtorit

Tiivistetään esi- ja perusopetuksen yhteistyötä 0-2 luokilla
jousto-opetuksen avulla.

Esimiehet, rehtorit, esi- ja
alkuopettajat

Kartoitetaan kielten varhentamisen ja monipuolistamisen
rakenteellisia ja pedagogisia muutoksia sekä kielten
etäopetuksen mahdollisuuksia.

Kehittämistiimi, Ruori,
kielten
kehittämishankkeiden
vastuuhenkilöt
Kehittämistiimi ja rehtorit

Mahdollistetaan A2-kielten ryhmien muodostuminen
tasapuolisemmin myös pienemmissä kouluyksiköissä.
Lukiokoulutuksen toimenpiteet
Kehitetään pedagogiikkaa ja arviointimenetelmiä korkeaasteen koulutuksen vaatimukset huomioiden.

Rehtorit, johtotiimit

Luodaan ja kehitetään työelämäyhteyksiä.

Opinto-ohjaajat

Parannetaan opetustilojen muunneltavuutta ja varustelua
sekä suunnitellaan kokonaan uusia tiloja.

Rehtorit, johtotiimit

Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
lukuvuosisuunnitelmien
ja toimintasuunnitelmien
sekä toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2019.
Toimeenpano 08/2019.
Arviointi:
lukuvuosisuunnitelmien
ja toimintasuunnitelmien
arvioinnin yhteydessä
2020 ja 2021.
Toimeenpano 01/2019.
Arviointi: selvityksen
valmistuminen 04/2020.
Toimeenpano 8/2021
Arviointi: A2-kielten
ryhmien määrä
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi: Toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2019.
Toimeenpano 01/2019.
Arviointi:
työelämäyhteyksien
laadun ja määrän
kehittyminen.
Toimeenpano 01/2019.
Arviointi: toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2021.

5.1.2 Laaja-alainen osaaminen

Tavoite
Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten laaja-alaista osaamista laadukkaalla pedagogisella toiminnalla ja kehittää
laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä käytänteitä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Laaja-alaisen osaamisen
kehittymiseen vaikuttaa sisältöjen lisäksi erityisesti se, miten toimitaan ja työskennellään, miten eri
oppimisympäristöjä käytetään, millaisiksi oppimisympäristöt rakennetaan, miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus
toimii sekä miten lasten hyvinvointia ja oppimista tuetaan. Lapsilla ja nuorilla tulee olla oppimispolkunsa aikana
mahdollisimman paljon oppimismahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja heidät tulee osallistaa laajaalaista osaamista kehittävään toimintaan.
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Tavoitteena on, että opettajat ja työyhteisöt yhdessä arvioivat laaja-alaiseen osaamiseen liittyvää toimintaansa
suhteessa laaja-alaisen osaamisen osa-alueisiin. Arvioinnin avulla löydetään vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä
ideoita laaja-alaisen osaamisen toteuttamisesta arkipäivän työssä. Arvioinnin myötä työyhteisössä voidaan jakaa
vastuuta laaja-alaisten taitojen opettamisesta tehokkaasti yhteisön kesken ja parantaa opettajien välistä yhteistyötä ja
yhteisopettamisen mahdollisuuksia. Yksiköiden sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön tueksi tarvitaan myös eri tahojen
osallistumista ja yhteistä sitoutumista tavoitteisiin. Erityisesti huoltajat ja laaja-alaista osaamista edistävät
yhteistyökumppanit ovat tärkeitä tahoja.
Toimenpiteet
Kaikille yhteiset toimenpiteet
Osallistetaan lapsia, nuoria ja huoltajia laaja-alaisen
osaamisen taitojen vahvistamisessa.

Vastuu toimeenpanosta

Aikataulu ja arviointi

Rehtorit, esimiehet,
opetussuunnitelmavastaav
at, tutor-opettajat

Toimeenpano 08/2018.
Arviointi: toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2020,
kouluterveyskysely,
Lapsiystävällinen kunta
–tunnustus.
Toimeenpano 08/2019.
Arviointi:
koulu/reittikohtaiset
koonnit laaja-alaisesta
osaamisesta 05/2020.

Kartoitetaan henkilöstön osaamista laaja-alaisen osaamisen
näkökulmasta.

Rehtorit, esimiehet,
kehittämiskoordinaattorit

Varhaiskasvatuksen toimenpiteet
Sisällytetään lapsiystävällisyys ja lasten oikeudet paikalliseen
varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen
kehittämisryhmä

Laaditaan kulttuurikasvatussuunnitelma ja
käynnistetään toimintaa vaiheittain.

Kehittämistiimi,
kulttuurikasvatustyöryhmä

Esi- ja perusopetuksen toimenpiteet
Sisällytetään lapsiystävällisyys ja lasten oikeudet
perusopetuksen opetussuunnitelman monialaisiin
oppimiskokonaisuuksiin.

Kehittämistiimi,
kehittäjäopettajat

Laaditaan kulttuurikasvatussuunnitelma ja käynnistetään
toimintaa vaiheittain.

Kehittämistiimi,
kulttuurikasvatustyöryhmä

Jaetaan tietoa, tukea ja konkreettisia välineitä laaja-alaisen
osaamisen opettamiseen, opetuksen suunnitteluun ja
arviointiin.

Kehittämistiimi, rehtorit,
esimiehet,
opetussuunnitelmavastaav
at, tutor-opettajat

Lukiokoulutuksen toimenpiteet
Suunnitellaan lukion teemaopintoja, taiteiden välisiä sekä
muiden aineiden välisiä opintoja.

Rehtorit, tiimit

Kehitetään monilukutaitoa ja kriittistä lähdearviointia.

Rehtorit, tiimit
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Toimeenpano 1/2021.
Otetaan käyttöön
1.8.2021. Arviointi:
toiminnanarvioinnin
yhteydessä 2023
Toimeenpano siirtyy
seuraavalle
kehittämissuunnitelma
kaudelle.
Valmistellaan
opetussuunnitelmamu
utos, joka otetaan
käyttöön 1.8.2021.
Arviointi: toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2023.
Toimeenpano 08/2019.
Arviointi: suunnitelman
valmistuminen ja
toiminnan
käynnistyminen
08/2020.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi: toiminnan
arvioinnin yhteydessä
2019.

Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
kurssiarviointien
yhteydessä.
Toimeenpano 08/2018.
Arviointi:
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kurssiarviointien
yhteydessä.

5.2 Osaamisen kehittäminen
Nykytilan kuvaus
Varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma sekä opetusta ja kasvatusta ohjaavat normit ovat osaamisen
kehittämisen perusta. Suunnitelmat ohjaavat pedagogista toimintaa ja antavat suuntaviivat tavoitteelliselle osaamisen
kehittämiselle. Keskeisiä kehittämisen tapoja ovat täydennyskoulutus, mentorointi, varjostus, tutorointi, valmennus,
konsultointi ja työnohjaus. Osaamisen suunnitelmallisella kehittämisellä ja sen kokonaisvaltaisella johtamisella luodaan
osaamispääoman jatkuva kasvu, jonka avulla vastataan työelämän moninaistuviin haasteisiin. Tässä on keskeistä myös
se, että koulutusta ja valmennusta järjestetään työyhteisöittäin, jolloin kehittyminen on samaan aikaan yksilöllistä ja
yhteisöllistä.
Osaamisen kehittämisessä hyödynnetään varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen erilaisista arvioinneista saatua tietoa.
Tavoite
Tavoitteena on, että kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ovat tulevaisuuteen tähtääviä, laaja-alaisia ja uutta luovia
asiantuntijoita, jotka hyödyntävät monipuolisesti uusia oppimisympäristöjä. He kehittävät jatkuvasti omaa
osaamistaan ja työyhteisöään. Henkilöstöllä on syvällistä oman alan osaamista, pedagogista taitavuutta, arvoosaamista, rohkeutta kehittää ja kokeilla sekä kyky ottaa käyttöön uusia innovaatioita. Näiden lisäksi ammattilaiset
osaavat tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Arvokeskiössä ovat lapsen ja nuoren sekä heidän
perheidensä kohtaaminen ja kuuleminen.
Kasvatus- ja opetushenkilöstön ammatillista kehittymistä tukeva toiminta on vuorovaikutteista, laadukkaasti
johdettua, vaikuttavaa, suunnitelmallista ja pitkäkestoista. Tavoitteena on lisätä kasvatus- ja opetushenkilöstön
osaamista laaja-alaisen osaamisen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Tavoitteena on luoda myös
toimintakulttuuria, jossa tuetaan asiantuntijuuden jakamista koulun/yksikön sisällä ja reittien/alueiden kesken.
Toimenpiteet

Vastuu toimeenpanosta

Aikataulu ja arviointi

Kehittämistiimi, esimiehet,
rehtorit, oppilas- ja
opiskelijahuolto

Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
koulutusten
laadullinen ja
määrällinen seuranta
06/2019 ja 06/2020.

Tunnistetaan ja hyödynnetään henkilöstön osaamista (esim.
kehityskeskustelujen ja vertaispalautteen kautta).

Esimiehet, rehtorit

Jaetaan osaamista ja keskustellaan tapaamisissa alueellisesti
eri yksiköiden/koulujen kesken.

Esimiehet, rehtorit,
johtotiimit, kehittämistiimi

Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2019.
Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2019 ja
2020, johtotiimien
oma arviointi 2020.

Kaikille yhteiset toimenpiteet
Kehitetään ja monipuolistetaan täydennyskoulutuksen
muotoja ja kohdennetaan osaamisen kehittämistä:
-yhteistoiminnalliseen pedagogiikkaan
-positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan
-laaja-alaiseen osaamiseen
-vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen kehittämiseen
-hyvinvoinnin ja työrauhan edistämiseen
-yksinäisyyden ja kiusaamisen ehkäisemiseen
-oppimisen ja osaamisen arviointiin
-oppilashuollolliseen osaamiseen
-pedagogiseen johtamiseen

Varhaiskasvatuksen toimenpiteet
Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2018 - 2021
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Kehitetään ja vahvistetaan yksikön tiimien pedagogista
suunnittelua ja työskentelyä.

Esi- ja perusopetuksen toimenpiteet
Mahdollistetaan koko työyhteisön osallistuminen työyhteisöä
koskevaan koulutukseen yksikön kehittämissuunnitelman
tavoitteiden mukaisesti.

Lukiokoulutuksen toimenpiteet
Järjestetään koulutusta ja kehitetään osaamista ainerajat
ylittävien opintokokonaisuuksien, lukion teemaopintojen
sekä yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön suunnitteluun ja
toteutukseen.

Esimiehet,
varhaiskasvatuksen
opettajat

Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
tiimiarviointi 4x
lukuvuodessa.

Esimiehet, rehtorit,
kehittämistiimi

Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
selvitys
työyhteisöllisten
koulutusten
toteutuminen 2020.

Kehittämistiimi, rehtorit,
tiimit

Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
selvitys koulutuksista
ja osaamisen
kehittymisestä 2021.

5.3 Hyvinvointi
Nykytilan kuvaus
Turvallinen toimintakulttuuri luo pohjan sosiaaliselle hyvinvoinnille. Jokaisella varhaiskasvatuksen yksiköllä ja koululla
on turvallisuussuunnitelma sekä kiusaamisen ja väkivallan ehkäisemisen suunnitelma. Esi- ja perusopetuksessa sekä
lukiokoulutuksessa on lisäksi oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma sekä toiminnallinen tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuussuunnitelma. Hyvinvointia edistävät lait ja ohjeistukset luovat toimintakulttuuria, joka suuntaa
huomion myönteisiin ratkaisuihin ja ratkaisukeskeiseen ajattelu- ja toimintatapaan.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lasten hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä neuvoloiden kanssa.
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa tehdään yhteistyötä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön kanssa
oppilaan/opiskelijan kasvun, kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuollon
yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Tämän lisäksi jokaisessa koulussa toimii
koulukohtainen yhteisöllinen hyvinvointiryhmä, joka vastaa koulun oppilas- ja opiskelijahuollon suunnittelusta,
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Esiopetuksen oppilashuolto toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulujen
oppilashuollon kanssa. Koulukohtaisten yhteisöllisten hyvinvointiryhmien keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin
ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilas- ja opiskelijahuollon toteuttaminen ja kehittäminen.
Jokaisessa peruskoulussa ja lukiossa toimii oppilas- tai opiskelijakunta. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan
oppilaiden ikäkausi ja mahdollisuus osallistua itseään koskevaa päätöksentekoon tavoitteena kouluyhteisön
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Suurien palvelurakenteen muutosten tai investointihankkeiden yhteydessä
tehdään lapsi- tai nuorisovaikutusten arvioinnit, jotka osallistavat lapsia, nuoria ja heidän huoltajia suunnitteluun ja
toiminnan kehittämiseen. Vanhempainraatien kautta vahvistetaan huoltajien mahdollisuuksia osallistua koulujen
toimintaan liittyviin päätöksiin ja suunnitelmiin.
Lasten ja nuorten hyvinvointia seurataan säännöllisesti esim. Leikki-ikäisen neurologinen kehitys –arviointien,
valtakunnallisen kouluterveyskyselyn, Opetushallituksen hyvinvointiprofiilin ja varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen
toiminnan arvioinnin kyselyiden avulla. Henkilöstön hyvinvointia seurataan kaupungin henkilöstölle suunnatulla
Työsyke-kyselyllä. Näiden pohjalta laaditaan yksikkökohtaisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoite
Tavoitteena on tukea ja edistää lasten ja nuorten ja henkilöstön hyvinvointia. Myönteinen ja kannustava
vuorovaikutus ja kohtaaminen luovat perustan hyvinvoinnille, oppimisille ja työn teolle. Varhaiskasvatuksessa ja
kouluissa tulee keskittyä hyvinvointiin, perustaitoihin ja eriarvoisuuden vähentämiseen. Kiusaamisen ja kaikenlaisen
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häirinnän ehkäisy on koko yhteisön velvollisuus. Lasten ja nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa tulee tehdä työtä
niin, että lapset ja nuoret haluavat, osaavat ja pystyvät edistämään omaa ja muiden hyvinvointia.
Keskeistä on vahvistaa oppimisen iloa ja motivaatiota sekä onnistumisen kokemuksia. Hyvinvoinnin kokemus on myös
yhteydessä siihen, miten lasten ja nuorten osallistamisessa on onnistuttu ja kuinka he kokevat voivansa vaikuttaa
itseään koskeviin päätöksiin. Hyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyy keskeisesti yksikön toimintakulttuuri ja hyvä
ilmapiiri. Onnistunut yhteisöllinen hyvinvointityö edellyttää monitoimijaista työotetta. Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin edistämiseksi tulee lisätä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa ja tukea Lapsi- ja
perhepalveluiden muutosohjelman toteuttamista.
Toimenpiteet

Vastuu toimeenpanosta

Aikataulu ja arviointi

Kaikille yhteiset toimenpiteet
Madalletaan kynnystä konsultoida ja tehdä tiiviimpää
moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen kanssa. Menetelmänä käytetään Lapset
puheeksi mallia.

Kehittämistiimi,
oppilashuolto ja
konsultoivat
erityisopettajat

Toimeenpano
2020-2021
Arviointi: Lapset
puheeksi mallia
käyttävien
koulujen määrä.
Toimeenpano
01/2020. Arviointi:
yhteisen
toimintamallin
käyttöönotto
08/2020.
Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
lukuvuosi- ja
toimintasuunnitelmie
n arvioinnin
yhteydessä, yhteisen
toimintamallin
käyttöönotto, koulun
hyvinvointiprofiilikysely,
kouluterveyskysely
2019.
Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
yhteisen
toimintamallin
käyttöönotto, koulun
hyvinvointiprofiilikysely.
Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2020.

Laaditaan ja otetaan käyttöön toimintamalli
oireilevien lasten ja nuorten tukemiseksi yhteistyössä
sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuolto, konsultoivat
erityislastentarhanopettajat, kehittämispäällikkö,
esimiehet, rehtorit

Kartoitetaan käytössä olevia kiusaamisen ehkäisemisen ja
puuttumisen toimintamalleja ja otetaan käyttöön yhtenäiset
periaatteet.

Oppilas- ja opiskelijahuolto, konsultoivat
erityislastentarhanopettajat, kehittämispäällikkö,
esimiehet, rehtorit

Laaditaan ja otetaan käyttöön toimintamalli tukemaan
ryhmäytymistä ja lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja
tunnetaitoja.

Oppilas- ja opiskelijahuolto, konsultoivat
erityislastentarhanopettajat, kehittämispäällikkö,
esimiehet, rehtorit

Luodaan toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluiden
henkilöstön työskentelylle varhaiskasvatuksen yksiköissä ja
kouluissa.

Esimiehet, rehtorit,
kehittämistiimi,
varhaiskasvatustoimenjohtaja

Varhaiskasvatuksen toimenpiteet
Lisätään varhaiskasvatuksen erityisopettajaresurssia
lapsiryhmiin.

Turvataan riittävä pedagoginen osaaminen lapsiryhmiin.

Lisätään varahenkilöstöä pysyvien vuorovaikutussuhteiden
takaamiseksi.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2018 - 2021
Kokkolan kaupunki

Varhaiskasvatustoimen
johtaja, konsultoivat
erityislastentarhanopettajat.
Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä, esimiehet

Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä, esimiehet

Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
erityisopettajaresurss
in määrä.
Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2020.
Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
varahenkilöstön
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määrään
kehittyminen.
Esi- ja perusopetuksen toimenpiteet

Luodaan yhtenäinen toimintamalli erityisopetuksen
resurssien kohdentamisesta esiopetukseen.

Varhaiskasvatustoimenjoht
aja, koulutoimen johto,
konsultoivat erityislastentarhanopettajat,
esimiehet, rehtorit

Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
toimintamallin
käyttöönotto.

Lukiokoulutuksen toimenpiteet
Parannetaan oppimisympäristön viihtyvyyttä ja siisteyttä.

Rehtorit, johtotiimit

Tuodaan Liikkuvan koulun toimintaperiaatteet lukioon.

Rehtorit, johtotiimit

Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
johtoryhmien
itsearvioinnit.
Toimeenpano
01/2019. Arviointi:
johtoryhmien
itsearvioinnit.

5.4 Johtaminen
Nykytilan kuvaus
Esimiehen pedagoginen johtaminen toteutuu sekä suorana pedagogisena johtamisena (esim. kehityskeskustelut) että
välillisenä pedagogisena johtamisena erilaisten suunnitelmien ja kehittämistoimien avulla. Kokkolassa koulujen ja
varhaiskasvatusyksiköiden johtamisen tärkeitä elementtejä ovat johtoryhmä- ja tiimirakenteet. Pedagogisen johtamisen
keskeisiä välineitä ovat varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelma, koulun ja yksiköiden kehittämissuunnitelma,
lukuvuosisuunnitelma ja toimintasuunnitelma. Näiden suunnitelmien toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja
toimintaa kehitetään tavoitteiden mukaisesti.
Esimiehet ja rehtorit ovat aktiivisesti mukana sivistyspalvelujen valmistelevissa ohjausryhmissä ja he osallistuvat laajasti
kehittämiseen ja päätöksentekoon.
Esimiehen ja alaisen välinen kehityskeskustelu on keskeinen työkalu osallistavan johtamisen, osaamisen kehittymisen
ja työviihtyvyyden kannalta.
Tavoite
Tavoitteena on osallistavan ja jaetun johtamisen käytänteiden syventäminen, toimivien tiimiorganisaatioiden
luominen, johtamistehtävien delegointi yksikön ja koulun tasolla sekä henkilöstön osallistaminen
yhteistoiminnallisen johtamisen avulla. Johtamisessa pyritään jatkuvaan pedagogiseen dialogiin esimiehen ja koko
henkilöstön kesken. Henkilöstön johtamisessa, taloudellisessa johtamisessa ja pedagogisessa johtamisessa toimitaan
yhteisiä pelisääntöjä ja läpinäkyvyyden periaatteita noudattaen. Esimiehiä osallistetaan esimiesiltapäivien,
rehtoriseminaarien ja – kokousten suunnitteluun.
Kehityskeskustelujen tavoitteena on käsitellä olennaisia asioita ja luoda niistä pitkäkestoinen, kehittyvä keskustelujen
sarja. Lisäksi tavoitteiden asettaminen ja ratkaisukeskeisyys ovat keskeisiä elementtejä.
Toimenpiteet

Vastuu toimeenpanosta

Aikataulu ja arviointi

Kaikille yhteiset toimenpiteet
Kehitetään ja noudatetaan jaetun ja yhteistoiminnallisen
johtamisen periaatteita eri yksiköissä.

Rehtorit, esimiehet,
johtotiimit

Toimeenpano
01/2019. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2021.
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Jaetaan hyviä johtamiskäytänteitä ja -työkaluja
koulujen/yksiköiden kesken.

Rehtorit, esimiehet,
johtotiimit,
kehittämistiimi

Käydään kehityskeskustelu vuosittain yksilö- tai
ryhmäkeskusteluna (VakaKesu, OpeKesu, ReksiKesu) ja
sovitaan keskusteluissa selkeistä tavoitteista.

Rehtorit, esimiehet

Varhaiskasvatuksen toimenpiteet
Määritellään apulais- ja varajohtajan toimenkuvat.

Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä, esimiehet

Lisätään päiväkotien pedagogisen johtamisen resurssia.

Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä, esimiehet

Nimetään jokaisen palvelupäällikön päiväkotiin apulaisjohtaja
(virkasuhde)/varajohtaja.

Varhaiskasvatuksen
johtoryhmä, esimiehet

Esi- ja perusopetuksen toimenpiteet
Lisätään yhteisjohtajuutta esiopetuksen ja alkuopetuksen
yhteisen toimintakulttuurin luomiseksi.

Päiväkodinjohtaja ja
rehtori

Tarkennetaan ja selkeytetään rehtorin ja apulaisrehtorin työ- ja
tehtäväkuvia koulun koon mukaan.

Opetuspalvelujen johto,
samankokoisten
koulujen rehtorit

Lisätään vuoropuhelua ja tiedottamista eri hallintokuntien
välillä johtajuuden tukemiseksi (tietohallinto, tilapalvelut,
ruokapalvelut, muut keskushallinnon palvelut).

Opetuspalvelujen johto,
rehtorit

Lukiokoulutuksen toimenpiteet
Edistetään tiedonkulkua ja avoimuutta lukion
toimintakulttuurissa, esim. opettajakokousten asialistojen
julkaiseminen riittävän ajoissa ja eri osapuolten näkemysten
kuuleminen ja huomioon ottaminen mahdollisuuksien mukaan
mahdollisimman varhaisessa valmisteluvaiheessa.
Kehitetään seurantaa lukion eri suunnitelmille ja niiden
toimenpiteille.
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Rehtorit

Rehtorit

Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2021.
Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
kehityskeskustelujen
toteutuminen.

Toimeenpano
01/2019. Arviointi:
toimenkuvien
määrittely 2019.
Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
johtamisen resurssin
lisääntyminen 2020.
Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
apulaisjohtajien/varajohtajien
nimeäminen 2020.

Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
lukuvuosisuunnitelmien arvioinnin
yhteydessä 2021.
Toimeenpano
01/2019. Arviointi:
Tehtävänkuvien
tarkentuminen 2019.
Toimeenpano
08/2019. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2021.
Toimeenpano
08/2018. Arviointi:
toiminnan arvioinnin
yhteydessä 2021,
johtoryhmän
itsearviointi 2019.
Toimeenpano
01/2019. Arviointi:
seurantamenetelmien kehittyminen,
johtoryhmän
itsearviointi 2020.

17 (19)

Liitteet
Liite 1

Laaja-alainen osaaminen varhaiskasvatuksessa

Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa

Laaja-alainen osaaminen perusopetuksessa
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Liite 2.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminnan arvioinnin kohteet vuosittain
Toiminnan arviointi perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimiin laatukriteereihin. Laatukriteerit
tarjoavat käytännöllisen työkalun arvioida koulutoimea koskevien päätösten lyhyen ja pidemmän aikavälin
vaikutuksia koulujen toimintaan. Parhaimmillaan laatukriteereihin perustavan arviointitiedon avulla kyetään
tunnistamaan havaittuja koulutuksen epäkohtia ja korjaamaan niitä vuosittaisessa kuntien toiminnan ja
talouden suunnittelun kokonaisuudessa. Laatukriteerit koostuvat 13 laatukortista, joiden mukaan
vuosittainen toiminnan arviointi käytännössä toteutetaan. Kaikki laatukortit käydään läpi yhden
valtuustokauden aikana (neljä vuotta). Näin tulosten vertaaminen, kehittämistyön seuraaminen ja
mahdollisten pitkäaikaisten trendien huomaaminen onnistuu helpommin.

Laatukorttien käsittelyjärjestys
2017-2018, 2021-2022: Koulun hallinto
1 Johtaminen
2 Henkilöstö
3 Taloudelliset resurssit

2018-2019: Opetus ja opetuksen arviointi
4 Arviointi
5 Opetussuunnitelman toteuttaminen
6 Opetus ja opetusjärjestelyt

2019-2020: Oppilaan tuki ja osallisuus
7 Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki
8 Osallisuus ja vaikuttaminen
9 Kodin ja koulun yhteistyö

2020-2021: Oppimisympäristö ja koulun muu toiminta
10 Fyysinen oppimisympäristö
11 Oppimisympäristön turvallisuus
12 Kerhotoiminta
13 Aamu- ja iltapäivätoiminta
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