
OPPIVA-VERKOSTO



Mikä on OPPIVA-verkosto?
• Kuntien verkosto, joka kehittää yhdessä opetusta, oppimista, suomalaista koulua ja 

varhaiskasvatusta.

• Toimintakulttuurin ytimessä
• oppilaan oma tapa oppia
• oppimisen laatu
• koulutuksen tasa-arvo

• Kenelle? Kaikki opettajat ja lastentarhanopettajat, koulujen ja päiväkotien johtajat 
sekä kuntien opetus- tai sivistystoimen ammattilaiset, jotka haluavat olla mukana 
rakentamassa oppimisen tulevaisuutta.



Mitkä kunnat ovat mukana?

• Vuonna 2020 mukana 30 kuntaa: Espoo, Heinola, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, 
Kangasala, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, 
Lappeenranta, Lempäälä, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Orivesi, Oulu, Pirkkala, Raahe, 
Sodankylä, Tampere, Turku, Vantaa, Vesilahti ja Äänekoski

• Uusia jäsenkuntia otetaan mukaan puolivuosittain.

• Vuosina 2020-21 verkoston puheenjohtajana toimii Oulun kaupunki.



Seuraa meitä ja tule mukaan!
• Tilaa OPPIVA-uutiskirje > Tieto ajankohtaisista koulutuksista ja tapahtumista & 

uusimmat blogit, videot ja podcastit.

• Seuraa meitä Facebookissa: OPPIVA-verkosto

• Lue lisää kotisivuiltamme: www.oppivaverkosto.fi

Ota yhteys oman kuntasi yhteyshenkilöihin ja tule mukaan tekemään oppimisen 
tulevaisuutta!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIRBnNBLxjtr2oUKbVW_-GFQX73PUa3WceJWz0etNf9V_RPQ/viewform
https://www.facebook.com/oppivaverkosto
http://www.oppivaverkosto.fi/


Viestintä
kouluyhteisössä
ONNISTUESSAAN TAVOITTAA JA 
OSALLISTAA KOKO YHTEISÖN



Kasakkamäen 
koulu, Lahti
Oppilaita luokilta 0-6 n. 335

Henkilöstöä n. 38

Yhteisopettajuus ja laaja-alaiset 
taidot keskeiset pedagogiikan 
kulmakivet 
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”Toimiva viestintä mahdollistaa 
ennakoivan työotteen, työn oikea-
aikaisen suunnittelun sekä lisää 
turvallisuutta ja hyvinvointia. 
Tavoitteena on aito työyhteisön 
osaamisen, tiedonjakamisen, työssä 
jaksamisen ja työinnostuksen ylläpito 
ja kasvattaminen.”
- KASAKKAMÄEN KOULUN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISKILPAILUN 
2020 HAKEMUKSESTA



Kaikkia osallistava viestintä tuo asioihin näkökulmia eri 
käyttäjäryhmiltä

Kasakkamäen koulun viestintä on monipuolista ja osallistaa ja tavoittaa kaikki tahot (opetushenkilöstö: 
opettajat ja avustajat, esiopetus, koulusihteeri, kiinteistöhuolto, ruokapalvelut, siivous, ohr, perheet, ip-
toiminta, nuorisotyö jne). Tämä vahvistaa kokemusta yhteisöllisyydestä erottelematta eri toimijoita eri 
arvoisiksi. Tiedon vastaanottamisen lisäksi kaikki toimivat aktiivisina tiedon tuottajina ja välittäjinä. 
Viestinnän kehittäminen on ja on ollut meillä systemaattista ja pitkäjänteistä.

Hyvinvointikyselyn 2020 tuloksissa koulumme viestintä on saanut henkilöstöltä hyvät arviot 4,71/5. 
Huoltajien palautteessa mm. maakunnallisessa arvioinnissa koulun tiedottaminen nousee esille 
positiivisena ja kiiteltynä.

Viestinnän kanavat ja keinot käymme läpi ja sovimme vuosittain suunnittelu- vesossa elokuussa ja 
käytänteistä tiedotamme kaikkia toimijoita. Vaikka tiedottamisen väyliä on monia, yhdessä sopien ne 
muodostavat selkeän kokonaisuuden. Tieto on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Vastuu 
onnistuneesta viestinnästä on myös vastaanottajalla. 
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Yhdessä sovitut viestintäkanavat

KASAKKAMÄEN KOULU LAHTI 2020

Sähköposti; sisäinen viestintä, liitteet, koulutusmainokset, kyselyt, viraston tiedotus
Teams; tiedostojen tallennus, asiakirjojen päivittäminen, tila- ja laitevaraukset, pöytäkirjat, 

lukuvuoden suunnittelu (yhteiset pelisäännöt, turvallisuus, pedagogiikan painotukset), 
etäkokoukset, uusia ominaisuuksia käyttöön koko ajan

Wilma: kodin ja koulun välinen viestintä, yleiset tiedotteet, arviointi
Whatsapp: ajankohtaiset asap- viestit

Facebook: oman toiminnan esittely, imagobrändäys
Lisäksi; infotv.t ja ns. tussitaulu viikkokohtaisiin tapahtumiin (uinnit, ruokalista, päivänavaus) ja  

infotaulu pysyviin asioihin (lukkarit, vastuualueet, lukuvuoden tapahtumat)
Lahti.fi- kotisivut; viralliset sivut 



Viestinnän tasot
Tavoitteena on oikea-aikainen, sisällöltään relevantti, ajankäytöllisesti arkea helpottava tiedonjakaminen, 
joka kohtelee kaikkia yhteisömme jäseniä tasapuolisesti ja antaa kaikille aidon mahdollisuuden tuoda oman 
näkökulman esille kuormittamatta turhalla tiedolla. 

Sidosryhmät

Oppilas

Ammattiryhmät

Koko henkilöstö

Lukuvuoden aikana
Tarvittaessa

Lukuvuoden aikana
Viikoittain

Vuosisuunnittelu

Lukuvuoden aikana
Kuukausittain
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Viestintä lukuvuoden 
suunnittelussa
VUOSIKELLO YHTEISEN SUUNNITTELUN JA 
VIESTINNÄN POHJANA 

SÄHKÖISET VIESTINNÄN MAHDOLLISUUDET  
AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATTA SEKÄ TIEDON 
TALLENTAMISEEN JA PÄIVITTÄMISEEN

O365; mm. Teams (tiedon tallennus, tilavaraukset, 
sijaiset, pöytäkirjat, materiaalit, tapahtumakalenteri)

Sähköposti

Wa- ryhmät:

- henkilöstö

- kiinteistö

- turvallisuus

Yhteisön oppimisen ja osaamisen tukeminen 

Lukuvuoden aikana
Tarvittaessa

Vuosisuunnittelu

KASAKKAMÄEN KOULU LAHTI 2020



Viestintä ja pedagogiikka

PEDAGOGINEN VUOSIKELLO OMA OSAAMISEN TUKEMINEN
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Vuosisuunnittelu



Systemaattista ja säännöllistä

HENKILÖKUNTAPALAVERIT

Joka kuukauden ensimmäinen maanantai ja 
kaikkien toimialojen edustus paikalla: 
käymme läpi koulun arkeen liittyviä kaikkia 
toimijoita koskevia asioita ja käytäntöjä, 
turvallisuusasioita tai esim. tapahtumien 
valmisteluihin liittyviä muistettavia sekä 
kaikkien toimialojen  kuulemiskierros. 

REHTORIN VIIKKOKATSAUS

Perjantaisin; ajankohtaiset tiedottavat asiat, 
turvallisuusasioita, muistettavia 
päivämääriä, ys-ajan sisältö, tsemppaamista 
ja kiitokset. Jakelu sähköpostilla ja 
tallennettuna Teams- tiedostoihin. 

YS-AIKA

Työparit-> tiimit->kokous-> Pedakahvila

Lukuvuoden aikana
Kuukausittain

Lukuvuoden aikana
Viikoittain
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Sidosryhmät
Ulkoinen viestintä yhdessä linjattu

Wilma; kodin ja koulun yhteistyö

Esim. Kuukausitiedote huoltajille ,

jossa kerromme kerran kuukaudessa 
ajankohtaisista asioista, vuodenajan 
mukaisista turvallisuuteen liittyvistä asioista 
ja vahvistamme yhteistyötä sekä 
tiedotamme pedagogiikan yhteisistä 
painotuksista. Sama kuukausitiedote 
jaetaan koko henkilöstölle.

Facebook
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Digidigi; vanhassa joskus vara parempi
Sijaisten palaute positiivista-> ulkopuolinen löytää monenlaista tietoa yhdellä vilkaisulla. 
Toimii varajärjestälmänä tekniikan pettäessä.
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Se vahvistuu, mikä näkyy:
infotv, ilmoitustaulut, julisteet

PEDAGOGIIKAN PAINOTUKSET (INFOTV) KOULUN ARVOT JA VISIO (INFOTV)
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Tärkeimmät; Oppilaat
INFOTV PEDAGOGIIKAN YHTEISET TAVOITTEET
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Kuka 
viestinnästä 
vastaa?
Rehtori

Johtoryhmä

Oppilashuoltoryhmä

Vastuutehtävään kuuluva tehtävä 

Sidosryhmän edustaja

Jokainen; itsensä johtamista ja 
alaistaitoja

Annettu tilaisuus ja toimivat työkalut 
tekevät mestarin
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Kiitos!

Kasakkamäen koulu
Lahti
Rehtori Lotta Hagström
lotta.hagstrom@lahti.fi
p. 050 3985016
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