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Mitä 
tavoittelemme?
1. Kestävää ja hyvinvoivaa 

opettajuutta

2. Työyhteisöosaamista ja 
yhteisopettajuutta

3. Uudistavaa pedagogista 
ajattelua



Mitä on kestävä opettajuus? 

Kestävä opettajuus

→ perustuu tiedon jakamiselle

→ erilaisten näkökulmien yhdistämiselle 
opetuksessa

→ jatkuvan parantamisen periaatteen 
omaksumiselle

→ yhteisopettajuudelle 

→ opettajan hyvinvointitaitojen kehittämiselle

→ tukee elinikäistä oppimista ja uudistaa 
yksittäisen opettajan sekä kouluyhteisön 
pedagogiikkaa



Miten tavoitteet saavutetaan? 
1. Muotoillaan kestävää opettajuutta 

→Järjestimme tutoropettajille täydennyskoulutusta mm. 
tietoisuustaidoista, psyykkisestä relienssistä, hyvinvoivan 
kouluyhteisön kehittämisestä, työn tuunaamisesta, työn imusta ja 
yhteisopettajuudesta. 

→Kouluissa toteutuvan tutortoiminnan kautta pyrimme tekemään 
myös muut opettajat tietoisemmiksi näistä eri osa-alueista, jotka 
voivat vaikuttaa opettajan hyvinvointiin, jaksamiseen ja työintoon. 

2. Tarkastellaan opetuksen järjestämisen rakenteita ja 
toimintatapoja kouluyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta. 

→Tutustumme mm. erilaisiin jaksojärjestelmärakenteisiin sekä 
lukujärjestyssuunnittelumalleihin

→Teemme kokeiluja. 

3. Yhteisopettajuutta kehitämme tutortoiminnan kautta siten, että 
opettajat kokisivat yhteisopettajuuden hyödyn myös oman 
hyvinvointinsa lisääntymisessä 

→Yhteisopettajuutta tutkitaan suunnittelemalla ja toteuttamalla 
benchmarkkaus-vierailuja 



Asiantuntijaopettajien 
verkosto Keravalla

Asiantuntijaopettajien verkostossa; 

Jokaisella koululla toimii koulun koosta riippuen 

→1-3 tutoropettajaa

→1-2 pedagogista TVT -tutoropettajaa 

→2 syväoppimisen kehittäjäopettajaa

Kaupunkitasolla toimivat 

→kehittävät digitiimin opettajat

→tilaustutorit 

Asiantuntijaopettajien verkosto

→Tuo kouluihin uusia oppimismenetelmiä ja 
uudenlaista tietoteknologiaa hyödyntävää 
pedagogiikkaa, joka tukee opetussuunnitelman 
toteutumista ja kestävän opettajuuden 
muodostumista.

→Toimii kollegiaalisena sparrausverkostona.

→Yhteinen  tavoite on kestävän opettajuuden 
edistäminen.



Kestävä opettajuus pähkinänkuoressa

Puutumme tietoisuuden ja osaamisen lisäämisen kautta opettajien uupumiseen ja 
riittämättömyyden tunteeseen. 

Tutortoiminnan kautta opettajat kasvattavat kestävää opettajuutta paneutumalla 
nykyopettajan ammatti-identiteettiin, muutoksen hallintaan työssä ja resilienssin
vahvistamiseen. 

Opetuksen järjestämisen rakenteita kehitetään opettajan ja koko kouluyhteisön 
hyvinvointia tukevaksi ja muotoillaan Keravalle kestävän opettajuuden työnkuva, 
joka perustuu hyvinvointinäkökulman yhdistämiseen opetuksessa ja oppimisessa,  
yhteisopettajuuteen sekä opettajan hyvinvointitaitojen vahvistamiselle. 

Yhteisopettajuuden myötä kouluihin muodostuu päivittäistä yhteistoimintaa, jossa 
tullaan tietoiseksi toisten työstä ja opitaan hyödyntämään työyhteisön vahvuuksia. 



Jaksamispläjäyksiä yms.
TIETOISUUDEN JA OSAAMISEN LISÄÄMINEN

• Juteltu kollegojen kanssa ja puhuttu jaksamisesta.

• Päivittäin pyrin huomaamaan työkaverin yksitellen ja kuunnella

• Hyvinvointi-veso, jonka ohjelma suunniteltiin koulutusten pohjalta ja muualtakin ideoita ottaen.

• Keventäviin jaksamispläjäyksiä ja YS-iltapäiviä, jossa käsiteltiin resilienssiä.

• Jaettu mindfulness-taitoja ja ratkaisukeskeisyyden näkökulmaa YS-ajalla.

• Rentoutusharjoitusvinkkejä ja voimavarakartoitus.

• Tehtiin Power Point-esitelmä One on One-session pohjaksi, jonka avulla tutorin on tarkoitus jakaa työn tuunaamisen taitoja kollegalle (eli 
yhdessä pohditaan sitä, kuinka voimavaroja voisi lisätä ja kuinka taas voimavaroja vieviä elementtejä voisi mahdollisuuksien mukaan 
vähentää)

• Käsiteltiin resilienssi-koulutuksesta erityisesti myötäitsetuntoa ja tuotiin ratkaisukeskeisyyden lisäksi käsittelyyn myös työn tuunaamisen 
elementtejä.

• Resilienssi-kokeilutunnit parille yläkoulun luokalle.

RAKENTEIDEN JA TOIMINTATAPOJEN KEHITTÄMINEN

• Tuunattiin työtä lisäämällä viikkoon puolentunnin säännöllinen aika jolloin käydään läpi luokkien kalenterit kiertävän erityisopettajan 
kanssa sekä jaetaan hyvät ideat sekä puhutaan reilusti haastavat asiat halki ja yhdessä pohditaan, miten niistä eteenpäin. 

• Tuettu opettajien jaksamista miettimällä rehtorin kanssa sitä, miten eri luokat kuormittavat ja mitä tukea voitaisiin aina kohdentaa.

• Opettajien Huoltamo-tiimi, jossa on keskusteltu kuormituksesta ja jaksamisesta.



HYVÄN ELÄMÄN KAUPUNKI


